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EN ءارتخاو ael فلآ 
 انملاع يف يمالسالا ثارتلا

 طراشملاو تاديبروطلاو ةوهقلا بوبح هيف كرتشت يذلا ام
 تناك له ؟ةيكلفلا دصارملاو ةيرامعم ا ساوقألاو ةيحارجلا

 Las (Leonardo Da Vinci) يشتنیفاد ودرانویل ۳
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 رصع كل يلجنيس .“انملاع يف يمالسإلا ثارتلا :عارتخاو عارتخا فلأ”

 ' نأل :م1600 ماع دعب ام ىلإ م700 ماع وحن نم دتما يبهذ يراضح

 ةيملع|نيدايم داور اوناك ىطسولا ةيبوروألا روصعلا ءانثآ يف نيملسما

 ءايميكلاو اهمسر نفو طئارخلا ملعو اكيناكيماو بطلاك «ةعونتم

 فلتخمب تايضايرلاو كلفلا ملعو ةرامعلاو ةسدنهلاو ميلعتلاو ةيبرتلاو

 CP EYE] ا ا ا
 .ةمراصلا ةيملعلا براجتلاب ةززعم لا مهتايصقت يف مهلوقع نع

 فلأ ربع فاشكتسا ةلحرب قالطنالل أّيهتو :ليلدلا اذهل ًانئتمطم نك اذل

 نيذلا ىطسولا روصعلا داور ةايح يف ايجولونكتلاو مولعلا نم ةنس
 .رصاعملا انماع ةدالو ف مهتاعادبإو مهتاعرتخم تمهسآ
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 € زوم Bu يمالسالا ثارتلا :عارتخاو عارتخا فلآ“

 :ةيموبلا انتايحب طيحت تاءاضف ةعبس

`j ۳ 

 تیلاوتلا نوباص عرتخا نّمو .ةوهقلا تتأ نیآ نم فشتکتس
 لئاسوو ناتمآ ةعبس اهعافترا غلبی ةعاسو تلخ ماع فلآ ذنم

 .فانصألا ةيثالث ماعطلا تابجوو ةيتيبلا هيفرتلا

PW 

 ۱ ا

E TEE EESE 
 .عيمجلا ةعفنمل نايدألاو تايسنجلا لك نم ثانإو

 قوسلا
ESTAS CE ا ale 

 تاینقت یلعو ةددجتلا ةقاطلا رداصم یلع دامتعالاب تماق

 يداصتقإ .ةمدقتم ةيعارز

 هيف دّلقُي ناك تقو يف ءيهلد ىلإ ةلطيلط نم مخضت نودب
 يف لبقث تاكيشلا تناك امنيب ارتلجنإ يف ةيبرعلا ةلمعلا كس
 .قرشلا يف ةيراجتلا تالماعملا

 ىفشتسم ا
UEاهيف ا ا  

 فلأ لبق (ّدسلا) تكارتاكلا تايلمعك ةيحارج ناقتا تاودأ

 حورجلا ةطايخو ةمظتنملا تاحاقللا لوصأ ىلع فرعتو .ماع

E E E HE 

 ةنيدملا
 فلأ ىلع اهرمع ديزي ةيمالسإ ندلب ةءاضملا ةفصرألا ىلع هّرنت
 ةيمالسإلا ةرامعلا نف هققح يذلا مدقتلا فشتكتل أرقا .ماع
 فيكو اهريغو روسجلاو ةمخضلا دجاسملا يف ًايلج رهظ يذلاو
 .ةیبوروألا ةرامعلا یلع اذه رثآ

2355 

 حزق سوق ةرهاظک ةيعيبطلا رهاوظلا حرش نّم فشتکا
 لابجلاو نداعمما سرد نمو «رزجلاو دملا ةكرحو (رطمملا سوق)
 طئارخلا رثكأب ًانيعتسم لايمألا فالآ عطق نمو ؛تاطيحملاو

 انوثروأ نيذلا كئلوأ ىلع فرعت .ًاروطت لالدتسالا ةزهجأو

 .يديربلا ماظنلاو ةرفيشلا كف ةقيرط

 ۱ نوکلا
 هةنس يتئمو فلآ نم رثکآ لبق .ماق يذلا لجرلا یلع فّرعت

 ءامسلا بقار .خوراصب راط نم لو یلعو .حجان ناریط لوأب
 تاودأب دصرلا تايلمع تمت فيك فشتكاو ةصحاف نيعأب

 .تلخ ماع فلأ ذنم ةروطتم دصارم يف ةدقعم ةيكلف
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 .ةيماعلا ةكبشلا ىلع تنرتنإ عقومو تاقصلم تاعومجمو
 ةخسنلا یلع تدمتعا ةيكرتلا اهتقباسک «ةيبرعلا ةعبطلا هذه

 ئراقلا ةاعارلل نايحألا نم ريثك يف اهتقراف اهنأ الإ ةيزيلجنالا
 .ءارقلا نم تدرو يتلا تاحيقنتلا نم ةدافتسالاو يبرعلا

 ينورتكلإلا عقوملا ةرايزب مق ؛ديزملا ىلع عالطاللو
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 ةكلمملا يف تئشنأ ,ةراضحلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم
 يمالسإلا ثارتلاب ةقثوملا ةفرعملا رشن لجأل م1999 ماع ةدحتملا

 ةرصاعملا ايجولؤنكتلاو مولعلل ًاسيئر ًاردصم هفصوب هرود زاربإو
 نيصصختملل ًافولأم نوكيل كلذ جيورتو ءةيلاحلا ةراضحلا ءانبو

 سلجم رخفت ءةيحبر ريغ ةسسؤم يهو .ماعلا روهمجللو

 ةاقتنللا ةعيفرلا اهتايصخشبو اهيراشتسمو اهئاملعو اهئانمأ

 تدجوأ ءاهتاردابم ةّدجو اهترباثم لضفبو .ماعلا نادلب نم
 نيملسم مضت ةديرف ةعومجم تنرتنإلا ةكبش ىلع ةسسؤمما

 عقوم راوزو يمدختسم نم نيملسم ريغو
small (o9 www.MuslimHeritage.comهيف : 

 هتمدق ا كاردإلا ىوتسم عفرل ا تصصخو
 تاماهسإ نم ةيمالسإلا ةراضحلا صخألابو ةقباسلا تاراضحلا

 .ةيلاحلا ةيناسنإلا ةراضحلا يف



 عارتخاو عارتخا فلآ

 انملاع يف يمالسالا تارتلا

 لوّوسملا ررحملا
 ينسحلا میلس روسیفوربلا

Professor Salim T S Al-Hassani 

 ةراضحلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم سيئر
 ةدحتملا ةكلمملاب عارتخاو عارتخا فلا ةردابم سيئرو
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 ,ةيمالسإلا ةراضحلا نمض ايجولونكتلاو مولعلل عسوأ مهف يف ًاّمهم ًاماهسإ هفصوب 3S I (SLE باتكلا اذهب بحرأ

 ةيأ مضخ يف ًادج لهسلا نم هنإ .صاخ هجوب ثارتلا اذهل ةثيدحلا تاعمتجملا يف هب نونيدم نحن ام حضوأ ًامهفو

 وأ ةيجولونكتلا تاعارتخالاو ةيملعلا راكفألل كباشتملا خيراتلا نايسن .ءيزيلجنإلا ثارتلاو يبرغلا ثارتلاك .ةصاخ ةفاقث

 فلتخم تائيب يفو اهلك تاعمتجملا طامنأ نمض خآب وآ لکشب .ناروطتیو ناآشنپ ايجولونكتلاو ملعلا نإ .هلامهإ
 .رهظ نيأ الو ءام عارتخا وأ نيعم فاشتكا بحاص وه نم انمهي ال «ةياهنلا يفو «ةينيدلا تادقتعملا

 رثألا ةديعب ةمهم ةديدع تاماهسإ نم نوملسم لا همدق ام يوري هنأل ءانل ةبولطم ةركذت دعي باتكلا اذهف كلذ عمو

 لب ءنيملسملا ريغو نيملسملا باتكلا اذه مهلي نأ يف لمأ انلكو .ةكرتشم ةفرعمو ايجولونكت نم انيدل ام ريوطت يف

 هلالخ نمو «يعيبطلا ماعلا بيجاعأ نع فشكلا ىلإ ملعلا دوقت يتلا لبسلل ًادشرم حبصي نأو «نيدب نونيدي ال نيذلا
 .ديب ًادي ًاعم لمعلا اهلضفب عيطتسن يتلا لئاسولا ىف لاعف رودب مهاست نأ ايجولونكتلل ًاضيأ نكمي

 Sir) 12016710 ]42/5012 نوسكاج دنالور ريسلا

 (The British Science Association) فیناطیربلا ةيملعلا ةيعمجلل يذيفنتلا سیئرلا



 لالهتسا
 رصع" شيعي يبوروألا برغلا هيف ناك يذلا تقولا يف
 ملع رصع شيعي يمالسإلاو يبرعلا قرشلا ناك "تاملظلا

 قرشلا اذه ناكو ..تاراكتباو تاعارتخاو عاعشإو رونو

 مهأ لوانتي مكيديأ نيب يذلا عارتخاو عارتخا فلأ باتك

 كلفو رامعمو ةلديصو بط نم ةيملعلا تاعارتخالا
 نوملسملاو برعلا ءاملعلا هعدبأ امم ءاهريغو تايضايرو

 ..ةيناسنإلا ةراضحلا ىلع كلذ ريثأتو «ةفلتخملا روصعلا يف

 لالخ نيملسملا ةايح تناك فيك باتكلا ضرعتسي امك

 مهندم نوممصپ اوناک فیکو .يبهذلا يمالسالا رصعلا

 لاوحآ تناك فیکو .مهدنع ةعارزلا تایلآ نوروطیو
 ؛ةيميلعتلا تآشنم لا كلذكو ةيلاملا تالماعتلاو قاوسألا

 ةرامع نم نونفلا ىلإ ةفاضإ ءسرادمو تاعماج نم

 رصع نع ةیماروناب ةروص يطعي بانک هنا ,یقیسومو
 .هتلت يتلا روصعلا هتلهاجت

 طاعلا ىلإ هجوم هنأك ىلوألا ةلهولل باتكلا اذه ودبي

 یا ةجاح رثکآ نیملسمو برعک اننآ دقتعآ يننكل «ییرغلا
 انوابآ هزجنآ ام رکذتنل «هیف نعمتنو باتکلا اذه أرقن نأ

 نيمئتاقلا نأ ًاحضاو ودبيو ..نینسلا تاثم ذنم نولوُألا

 ةيبرعلا ةراضحلا نأ ديكأت يف اوحجن عورشملا اذه ىلع

 ةراضحلا هيلإ تلصو اميف ليصأ كيرش ةيمالسإلاو
 .يجولونكتو يملع مدقت نم مويلا ةيناسنإلا

 سوفن يف ةقثلا ديعن ي باتكلا اذه ىلإ ةجاحب اننأ امك

 ةراضحلل نيدروتسم درجم نكن مل اننأ اوكرديل ءانئانبأ

 لب اهل نيردصم مايألا نم موي يف انک لب «تاراکتبالاو
 اهب معني يتلا ةراضحلا هذه ساسآ اننآ كلذ نم رثكأ

bllهيلع فقنو انيضامب رختفن نأ بجي اذل «مويلا  

 ديفت يتلا تاراكتبالاو مولعلا يف ةديدج ةقالطنا أدبنل

 ىلع نيمئاقلا ينغلا هاوتحمب باتكلا اذه زفحي نأ ىنمتأ

 ًامامتها ميلعتلا اوطعي يك «يرعلا ماعلا يف ميلعتلا نوؤش

deb oly sÍنع ًاديعب ىلعأ تايوتسم ىلإ ميلعتلا  
 عادبإلاو ريكفتلا ىلإ ًابيرق «نیقلتلاو ظفحلا بيلاسأ

 ريدصتب ديدج نم برعلا موقیل «حاتفنالاو راکتبالاو
 .ةضهنلا رصع ةغايص يف ةكراشملاو مولعلا

 كيفارغويج لانويشان ةلجم يف انناها قلطنم نمو
 WE راكتبالاو ةفاقثلا معدو مولعلا رشن ةيمهأب ةيبرعلا

 ىلع ةراضحلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم لمع نّمثن
 اندعسيو .ةيبرعلا ةغللاب هرشنو ماهلا لمعلا اذه لقن
 ةينالعإلا ةلمحلا ةياعرب ةمهاسملاو دهجلا اذه عيجشت

 ...يرعلا ئراقلا ىلإ لصيل لمعلا اذهل يبرعلا نطولا يف
 قرشلا يراضحلا هجولا راهظا یا ًامعاد یعسن نحنو

 تمدق يتلا ةيمالسالاو ةيبرعلا ةراضحلل زپمتلاو

 فلآ" باتک نم ةيبرعلا ةخسنلا رادصاب بحرن نحنو
 يتلا ةيزيلجنالا ةخسنلا حاجنب لفتحن "عارتخاو عارتخا

 بناجألا ءارقلا نم ًاريبك ًالابقإو ًاتفلم ًاحاجن تقال

 بيجت ةيفرعمو ةيملع ةدام هيف اودجو نيذلا «برعلاو

 .مهتالؤاست نم ريثك ىلع

 ةراضحل ًاليوط ًاخيرات تلزتخا باتكلا اذه تاحفص

 ىلع يطغي نايسنلا داكو .ريثكلا تمدق ةيمالسإو ةيبرع

 جرفتملا فقوم يف مويلا برعلا ناك اذإف ...اهتازاجنإ لك
 اذهو ...ًامامت كلذ سكع لبق نم اوناك مهنإف ءكلهتسملاو

 .كلذ ىلع دهشي باتكلا

 ريرحت سيئر ,يدامحلا دمحم

 ةيبرعلا كيفارغويج لانويشان ةلجم



oo 

ALOAS 
++ 

 نم ًايساسأ ًاءزج باتكلا اذه نم ىلوألا ةيزيلجنإلا ةعبطلا تناك

 ًاباتكو ًالاوج ًاضرعم لكشي يذلا “عارتخاو عارتخا فلأ” عورشم

 وه ًاينورتكلإ ًاعقومو تیوبرت ًةيميلعت تاقصلمو .نیملعملل ًالیلدو
.www.1001inventions.com 

 ىلوألا ةيزيلجنإلا ةعبطلا تدفن ذإ ًايودم ًاحاجن باتكلا اذه ققح دقل
 ىلوألا ةيكرتلا ةعبطلاو ةيناثلا ةيزيلجنإلا ةعبطلاو ةثالث رهشأ نوضغ يف
 ,نومضملا نيسحتل ةصرف مدقت ةيبرعلا ةعبطلا هذه .دافنلا ىلع اتكشوأ
 ىلع لمتشتو .ضومغلا حاضيإو :ةديدج روصو داوم لاخدإ لضفب
 تاطوطخما نم ديدعلا ىلع لمتشت امك ءرداصم او عجارم اب ةينغ ةمئاق
 ىلإ ةفاضإلاب .يهداكألا ئراقلا اهب عفتنيل ءاهدوجو نكامأو ةيلصألا
 .عسوم سرهف عم ءاهريغو ةيبرعلا تاحلطصملل عسوم فاشك

 موقن اذل .«“عارتخاو عارتخا فلأ” عورشم ىلع ماعلا يف بلطلا رثك

 عم لعافتيل ضرعملا ريوطت ىلع لمعنو ءىرخأ تاغل ىلإ هتمجرتب نآلا
 .طاعلا دالب ريهامج

 ةيبعشلا مالعإلا لئاسو حيدم “عارتخاو عارتخا فلآ” عورشم يظح

 طاسوألاو «يوبرتلا يميلعتلا عمتجملاو ءروهمجلاو .ةصصختم او

 ةنجل نم لوجتم ضرعم نسحأ ةزئاج ىلع ضرعملا لصحو «ةيمميداكألا
 زاح دقف هقفاري يذلا مليفلا امأ .2011ةنسل ةيملاعلا ضراعملاو فحاتملا

 نويلطلا ضرعملا راوز ددع زواجت دقلو .ةيلاع ةزئاج نیرشعو ةسمخ

 تتبثأو امك .سيليجنأ سولو كرويوينو لوبنطسإو ندنل نيب ام رئاز
 ol نأ عورشملا لوح تيرجأ يتلا ةديدعلا ماعلا يأرلا تاعالطتسا

 امع مهموهفم ةعجارم سانلا فالآ تائم داعأ ذإ ؛روهمجلا ىدل يباجيإ

 سسأ ءاسرإ يف ةيمالسإلا ةراضحلا رود نعو “ةملظملا روصعلا” ىمسي
 :رارمتساب لوقي يذلا لاؤسلا ددرتو .ةثيدحلا ايجولونكتلاو مولعلا

 ةينطولا ةيميلعتلا جهانملا يف تامولعملا هذه نم ءيش دجوي ال اذا

 نم اهتضهن يف تدافتسا يتلا ةمدقتملا نادلبلا يف ةصاخ «ملاعلا ربع

 ؟ةيمالسإلا ةراضحلا تاءاطع

 ملعلاب مامتهالا ىلع بابشلا زيفحت يف هتيلاعف عورشملا اذه تبثأ دقل

 .برغلا يف ًاصوصخ «ملسملا بابشلا ةيوه ريوطتل اهب ىذتحي

 ءابطأو نييئايميكو نييكلفو نييضاير نم تاسنو ًالاجر «نيملسم ا لئاوأ نإ

 نييفرحو نينانفو عامتجا ءاملعو نييداصتقاو نيسدنهمو نييرامعمو

 ةعفان تاماهسإ ميدقت قف ةرباثما لالخ نم مهنیدت نع اوربع «نیبرمو
 اولمعو ,ةحتفنم لوقعب كلذ اولعف مهو ,ءاعمج ةيناسناللو عمتجملل

 ةيباجيإ ةروصب نيملسملا ريغ عم بنج ىلإ ًابنج نايحألا نم ريثك يف
 مغرلا ىلع ءنورقلا ربع نواعتلا نم راسملا اذه لجس نأ ودبيو .ةءانبو
 نم ًاقالطناو .نايسنلا هاوط دق !Jol GLY عمتجملا يف هرذجت نم

 ةروصب “عارتخاو عارتخا فلأ” عورشم ديفتسي «ةيخيراتلا ةيفلخلا هذه

 مهافتو لضفأ مهف ريوطت ىلإ ًايعاس يملعلا ثارتلا نم .ةرشابم ريغ
 .تافاقثلاو بوعشلاو تاعمتجلا نيب ىلعأ

 اهنکلو .عساو ینعم انه ةمدختسلا تاحلطصلما ضعبل نوکی نآ نکه

 Layo اهانعم ذخؤي نأ يغبني الف ,ةنيعم تاقايس يف تمدختسا

 ينبتو راکتبالا ىنعم “عارتخا” ةملكل نوكي نأ لاثملا ليبس ىلع نكميف
 .لبق نم ةفورعم نكت مل ةديدج تايلآو بيلاسأو ميهافمو .تافشتكم
 اهريغو قرولاو ةروعانلاو جنرطشلا لثم تادرفم باتكلا نمضتي امك

 ىلإ تلقن مث ترّوط اهنكلو «مالسإلا لبق ةفورعم تناك تاعرتخم نم
 :لثم ةهباشتمو ةلخادتم تاحالطصا كلذكو .نيملسملا لضفب ابوروأ

 نيب لخادتلاو ءيمالسإلا ثارتلاو «ةيمالسالا ةفاقثلاو ,ةيمالسإلا ةراضحلا

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا

 يمالسإلا يملعلا ثارتلا ةيضق ىرن نأ رورسلا ىلع day اممم هنإ
 دايعألاو تالافتحالاو تالاقملاو تايقئاثولاو ءةيمالعإلا ةيطغتلا ردصتت

 هذه منتغأ نأ «قايسلا اذه يف .دوأو .ةيمداكألا تاعورشم لاو بتكلاو

 نكمي ال نيذلا عورشملا اذه يمعادل قيمعلا ينانتما نع ريبعتلل ةصرفلا

 ةيمباعلا ةعومجملاب اوقحتلا نيذلا ءاملعلا كئلوأ ًاصوصخ «مهرصح

 نم نكي مو .ىلوألا ةعبطلا ةقالطنا ذنم يمالسإلا ثارتلاب ةيعوتلل

 قفألا ىلإ ارتلجنإب يلحملا هاوتسم نم عورشملا اذه لقتني نأ نكمملا
 .ليمجلا فيطللا دبع ةسسؤم نم هاّقلت معد ريغ نم يملاعلا

 .ةزفحمو ةعتمم فاشكتسا ةلحر ءارقلل ىنمتأ

 ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم سيئر ءينَسَحلا ميلس روسيفوربلا
 ارتلجنإ (FSTC) ةراضحلاو



 تايوتحملا

 تيبلا :لوألا لصفلا
 ةوهقلا ةحئار رثإ يف

 تاعاسلا

 جنرطشلا

 ةفاظنلا

 ليحلا ةزهجأ

 ريوصتلا تالآو ةيؤرلا
 رخافلا ماعطلا

 فانصألا ةيثالث ماعطلا ةبجو

 توصلا ماظن

 زارطلاو ةضوما

 داجسلا

 ةسردملا :يناثلا لصفلا

 ةمكحلا تيب

 سرادلا

 تاعماجلا

 ذاتسألا يسرك

 تابتکلا

 تایضایرلا
 تاثلثملا ملع

 ءايميكلا

 ةسدنهلا ملع

 ةيبرعلا ةفرخزلاو نفلا

 بتاكلا

 ةملكلا ةوق

 ةصقلا نكر
 ةفرعم لا ةمجرت

 ةيبوروألا تاعماجلا

 قوسلا :ثلاثلا لصفلا

 ةيعارزلا ةروثلا
 يتيبلا نزاوتلاو ةحالفلا ملع بتک

 هايطا ةرادإ

TET 
 دودسلا

dsl desig 
 ةراجتلا

 ةيعانصلا ءايميكلا

 جیسنلا ةعانص

 قرولا

 راخفلا ةعانص

 جاجزلا ةعانص
 ماخلا تارهوجملا
 ةيلاطا تالماعما

 ةيبهذلا ةلمعلاو اًفوأ كلملا
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108 

112 
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124 

126 

130 

132 

136 

138 

142 

144 

146 

150 

 ىفشتسملا :عبارلا لصفلا
 تایفشتسلا روطت

 ةيميلعتلا تایفشتسلا

 ناقتالا تاودآ

 ةحارجلا

 ةيومدلا ةرودلا

 انيس نبا دنع ماظعلا روسك
 نويعلا بيبط ةركفم

 حيقلتلا
 باشعألا بط

 ةلديصلا

 دروتسملا يوروألا بطلا

154 
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 ةنيدملا :سماخلا لصفلا

 ندا طیطخت
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 ةيبقألا /دوقعلا

 ةبقلا

 نير رفوتسيرك ريسلا
 ببدملا جربلا

 ماعلا يف ةيمالسإلا ةرامعلا

 بتكلا عيب لاحم

 ةماعلا تامامحلا

 ةميخلا

 لتشملا ىلإ قسوجلا نم

 قئادحلا

 ةبيجعلا ريفاونلا

 ملاعلا :سداسلا لصفلا

 ضرألا بكوك

 ةحاسملا ملع

 ضرألا ملع

 ةيعيبطلا رهاوظلا
 ابفارغجلا

 طتارخلا

 نوفشکتسلاو ةلاحرلا

 ةحالطا

 راحبلا فاشکتسا

 اهب ةباتكلاو ةرفيشلا كف

 حالسلا
 نوصحلاو عالقلا

 داصتقالاو يعامتجالا ملعلا

 لئاسرلاو ديربلا ماظن
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 نوكلا :عباسلا لصفلا

 كلفلا ملع

 دصارطا

 ةيكلفلا تاودألا

o 

 (قلحلا تاذ) ةقّلحملا

 بابلألا يلوأل تايآ

 رمقلا

 رمقلا سيراضت
 موجنلا

 ناريطلا

 رداصملا

 يضاملا نم تايصخش

 ةدئار ةيبوروأ لوقع

 ةيبوروألاو ةيمالسإلا ثادحألل ينمزلا طخلا

 ىربكلا ةيمالسإلا تاماهسإلا ةطيرخ

 تاساردو نوفلؤم

 تامولعم ا نم ديزملل

 ملعلا نم ةنس فلأ

 درسم

 تسرهفلا + رشؤملا

 روصلا رداصم

 نافرعو ركش
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 لخدم

 دروللا نتتفا 1975 ماع يفف ؛ةعتمم ةصق باتكلا اذهل

 رتسشنام ةعماج سيئر (Lord B V Bowden) نيدوب

 ly University of Manchesterڊglgiكتll مولعلل

(UMIST) «Institute of Science and Technology 

 Jig طاع ةرادإ يف نوملسملا همدختسا يذلا بولسألاب

 راثآ امم ناك .نورق Gre Ge Lake! UI نيصلا نم
 نيملسملا لاخدإ ةيفيك وه صوصخلا هجو ىلع همامتها

 يذلا مخضتلا ةحفاكم ىف “يداصتقالا رشؤملا” موهفم

 نلعأ مث .ةينامورلا ةيروطاربمإلا ءاجرأ يف ًايشفتم ناك
 ةكلمملا ىف ةيعيرشت ةطلس ىلعأ) تادروللا سلجم يف
 ةدحتملا ةكلمملا داصتقا هيجوت لجأ نم اننإ :(ةدحتملا

 نيملسملا ةربخ نم ملعتن نأ انيلع مخضتلا هدسفأ يذلا

 یدابما سردن نآو .مخضت الب ملاعل داصتقا ةرادإ يف

 .ةنس 1400 لبق نآرقلا اهنمضت يتلا ةيداصتقالا

 مولعلا خيرات دهعم“ ءاشنإب نيدوب دروللا رشابو

 ةمهملا هذهب ينفلكو ."ةیمالسالا ةراجتلاو ایجولونکتلاو
 ةدعو رتسشنام ةعماج ةذتاسأ نم ةعومجمو انأ

 يفوت نأ نيدوب دروللا ثبلي مل نكل .ةقومرم تايصخش
 نم مغرلا یلعو .ةردابلا كلت هعم تنفدو 1989 ماع

 ,ةعماجلا قاطن نع ةجراخ بابسأل ءالیوط رهدزت مل اهنأ
 قاطن جراخ ءاملعلاو نیخرما ءاقل ةصرف ينتحنم دقف

 تفشك اهنأ كلذ نم مهألاو «ةسدنهلا ملع ىف يصصخت

 .اهثارتو ىرخألا تافاقثلا ديلاقتل مهكاردإ ةلق يل

 روسيفوربلا ينلباق 1993 ماع ناک املف .نمز یضمو

 مسق سيئر (Donald Cardwell) لیودراک دلانود

 مولعلا فحتم سسّومو ایجولونکتلاو مولعلا خیرات

 اهب ثدحت يتلا حورلاب ًایلحتم یتسشنام يف ةعانصلاو

 ء(لوألا يمسا وهو) “ميلس اي” :ًالئاق «نیدوب دروللا

 يهو «ةسدنهلا خيرات نم تعاض ةنس فلآ ةرتف نإ

 ةفرعم ا ةيبلاغ نأ الإ “ةملظملا روصعلا” اهيمسن ةرتف

 ةيبرعلا تاطوطخم لا يف ةدوجوم تيقب اهنم ةدوقفملا

 ذاتسأ تنأو ,ةريهشلا تابتكملا نم ديدعلا ةيبقأ ألمت يتلا
 ؛ةيبرعلا ةغللا فرعتو .ةريهش ةعماج يف زّيمتم ةسدنه
 ."ةوجفلا هذه ءلمب موقي نم ريخ cob كلذل

 ثحبلا كرتعم ىف جولولا ىلإ كاذ ةوحصلا ءادن ينعفد

 .باتكلا اذه ةصق ةيادب كلتو .قايح ىرجم ريغ يذلا

 ءاقدصألا نم ًاريثك ترشتسا ءادنلا اذه ةيبلت لبقو

 .باتک دعب باتك :ةديدع تايرودو بتك يف تثحبو

 .ةبيجعلا ةوجفلا هذه ترهظآ اهلکو .ةيرود رثٍ| ةيرود
 يبعشلا يجذومنلا باتکلا «لاثملا ليبس ىلع .ذخأنلو

 روصعلا ذنم ايجولونكتلا وعناص” ناونعب كاذنيح عئاشلا

 The People Who made) “lia Legs ىتح ىلوألا

Technology from Earliest Times to Present 

oU (Dayنامدليف ينوتنأ  (Anthony Feldman) 

pis GUI (Peter Ford) 398 Ausماع ندنل يف  

 (Aldus Books “ةدودحملا سكوب سودلأ” ةكرش م9

 ةيناسنإلا مولعلا ضرعي باتكلا نأ نافلؤملا حضوي .4

 عارنخا ذنم يخيرات لسلستب يجولونكتلا مدقتلاو
 glad) SaS (penicillin) ىتح ةكرحتملا ةعابطلا

 لوصف مهل تصصخ نیذلا ماظعلا نیعرتخللا ءامسآ امآ

 :يتآلا وحنلا ىلع يخيرأت لسلست قفو تمظن دقف ,ةريصق

 .م.ق 490-430 وحن (Empedocles) سیلکودیبها

 طارقبأ e43 370-460 (Democritus)» سوطیرقوهد

 سديمخرأ ؛م.ق 383-322 وطسرأ .م.ق 377-0
(Archimedes)غربنتوغ سناهوپ م.ق 212-287  

(Johannes Gutenberg)اوعبتآ مت .م 1468-1400  

 ...خلإ (Da Vinci) يشتنيفاد لثم نيرخآب

 .هسفن تقولا ىف ةجعزمو ةلهذم ًةزفق غربنتوغ سناهوي



 م450 ماع نم اهلك ةرتفلا نأ ةءارقلا يف لغوتلا فشكيو

 باغ “ةملظم ًاروصع” اهفصوب تّرم م1492 ماع ىتح

 ىلع نافلؤملا قلطأ .ةراضحلاو ملعلاب قلعتي ام لك اهنع
 طیسولا رصعلا" :لثم ,ةعونتم تاحلطصم ةرتفلا كلت

 وه ًاكابرإ رثكألاو .“ةيجمهلا نورقلا ةیلاقتنا ةرتف
 .“ضماغلا نمزلا” حلطصم مادختسا

 تلازام اهنكلو «نامورلا نع ًالیلق ثدحتت بتکلا ضعب

 قلقلل ةاعدم رثکٌألاو .خیراتلا نم ةنس فلآ قوف زفقت

 رداصم ضعبو ةيسردم ا بتكلا يف ةدوجوملا تاوجفلا يه

 نع مهميهافمو ةبلطلا رظن تاهجو لكشت يتلا ميلعتلا

 .مهسفنأ مه مهتافاقث نع الضف ,ىرخألا تافاقثلا

 ناينودليش حرسم يف تعمتسا 1993 ربوتكأ 27 يف

(Sheldonian)ريمألل ةمّيق ةرضاحم ىلإ دروفسكأب  

(Prince Charles) Jlesقدحتلا ةکلملا دهع يلو  

 -روضحلا ىف همالک یرس دقل ."برغلاو مالسالا" اهناونع
 یدحا يف نيزرابلا ءاملعلا نم ةبكوك ىلإ ثدحتي وهو
 ةيتآلا ةرقفلا نإ .ميشهلا يف رانلا ىرسم -قارشتسالا عالق

 :لاق هبلع ترثع ام ززعت همالک نم ةفطتقلا

 هیفف .مالسالا ةعيبطل ریبک مهف ءوس برغلا يف ناک |ذٍ"
 ماعلل انتراضحو انتفاقث هب نیدت اب ریبک لهج ًاضیآ
 «ينظ بسح .هروذجب برضی قافخال هنا .يمالسالا
 يمالسإلا ماعلا ناك دقل .اهانثرو يتلا خيراتلا دويق ىلإ

 یطاوش یتح یطسولا ایسآ نم .ةيبهذلا روصعلا ی
 اننکل .نوملعتلاو ءاملعلا هیف رهدزا ًاماع ءيسلطألا

 هاندجو برغلل ًاودع مالسإلا ةيؤر ىلإ انعوزن ببسبو
 انعزنف ؛يدئاقعلا ماظنلاو عمتجم او ةفاقثلا يف انع ًابيرغ

 .“اهوحم ىلإ لب ءانخيراتب ةيباجيإلا هتقالع لهاجت ىلإ

 ؛اهدقنو راكفألا ليلحت ىلع ةبلطلا مومع بردتي
 ةملظم نورق ةرشع ةركفب نوهجاوي امدنع مهنكلو

 ةأجف ترهظ ىتلا تاروطتلا نإ مهل لاقيو ءابوروأ يف
 مهنإف ,ةزجعم لضفب تناك ول امك ةضهنلا رصع لالخ

 ؛قطنملل ًايدحت اذه يف نإو .ةملسم ةقيقحك اهنولبقي

 تريغ يتلا تاروطتلاو تاعارتخالاو تافاشتكالاك اياضقف

 رهظت نأ نكمي ال ble لك كردي امك «ةيناسنالا راسم

 رارمتسا وه يرهوجلاو يعيبطلا رمألا نا .ةفداصلاب

 .اهلک ةفرعما لوقح يفو مولعلا يف لصاوتلاو روطتلا

 ةرضاحم ءاقلإ يل بتر ليلقب ليودراك ذاتسألا ةافو لبقو

àةيفسلفلاو ةيبدألا ةيعمجلا” “ Literary and) 

ols (Philosophical Societyيف نيملسملا ماهسإ”  

 اترهظ نيتللا ةشهدلاو ةريحلا نإ .“ايجولونكتلاو مولعلا

 ةرضاحملا دعب ةفسالفلاو ءابدألا نم روضحلا هوجو ىلع

 يف ترضاح املك «تنكو .زلراشت ريمألا هلاق ام يدنع اتززع

 .نايمع نيب ٌروعأ يننأك ترعش كلذ دعب هسفن عوضوملا
 ىلإ فرعتلاب بابشلا ناتتفا ىرأ نأ ينريثي ام رثكأ ناكو
 .ةرصاعلا ةراضحلا روطت صخت رارسآ

 فيلأتل يحومط ًابناج عدأ نأ ىلإ تررطضا يننأ ريغ
 ةسدنهلل ًاذاتسأ تايلوؤسم ببسب عوضوملا اذه يف باتك
 عم «ةيماعلا قوسلا ىوق اهوزغت ةعماج يف ةيكيناكيملا
 شنلاو ليومتلاو ثوحبلا ءابعأو تارضاحم لا طوغض

 ناكو .امهليغشتو نيتيراشتسا نيتكرش ةرادإ ىلع ةوالع

 تاعورشم قالطإو «نيخرؤم فيلكت يلمعلا لحلا

 يضارتفا ءانب ةداعإ لاجم يف ةديدج ةيعماج ثاحبأل

 باطقتسا ىلإ كلذ ىدأ دقل .ةمدقلا ةيسدنهلا تالآلل

 ريكفتلا يننوكراشي نيذلا نيينهملاو نييميداكألا نم ددع

 ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم ءاشنإ ىلإ ىضفأ امم ,هسفن
 (Foundation for Science, Technology ةراضحلاو

(and Civilisationباتكلا ةدام تأدبو  Jal 

 تنرتنإلا ةكبش ىلع هانأشنأ عقوم ىلع رهظت
 ةيملع تالاقم بذتجا 1115111111.

 .نيروهشم نيثحابو باتك نم ةمّكحم ةنيصر

 ىلوألا ةطحملا ينورتكلإلا عقوملا اذه حبصأ ام ناعرسو

 نم ديدعلا تامولعملاب دوزي يذلا يساسألا ردصملاو

 ةيمالعإلا تاعومجملاو سرادملاو میلعتلا دهاعم

www e c ۰ 

 .ًايموي ةرايز 50000 وحن



 ةراضحلاو مولعلا يف نيملسملا ماهسإ عوضوم راثأ
 لوليأ /ربمتبس 11 موجه باقعأ ىف ًاريبك ًايبعش ًامامتها

 يف ةيملاعلا ةراجتلا زكرلل نيمأوتلا نيجربلا ىلع م01

 هتقلأ ءيرج باطخ وه ًاقح لهذملا نأ ريغ .كرويوين

 ةدحاو «لولیآ /ربمتبس 26 ق ًاديدحتو :نيغوبسأ دعب

 ةديسلا .ةقومرملا ةخرؤملاو لامعألا تاديس رهشأ نم

 gial gól (Carleton 110112) انيرويف نوتلراك

 S133) (Hewlett-Packard) دراكاب تيلويه ةسسؤمم

 نم ةسسؤملا عورف يريدم مض عامتجا يف تنلعأ يهو
 :قأي ام ملاعلا ءاحنأ ةفاك

 ةلود ميقت نأ ملاعلا يف ةراضح مظعأ تعاطتسا"

 ميلاقألا نمو طيحملا ىلإ طيحملا نم دتمت ىمظع ةيملاع

 «يراحصلاو ةيئاوتسالا قطانم لا ىلإ ةيلامشلا ةيخانم ا

 دئاقعلا فلتخم نم نييالملا تائم اهفنك يف شاع

 ,ةيقرعلا لوصألاو

 راطقأ بلغأ يف ةدئاسلا ةغللا اهتاغل ىدحإ تدغو

«bleتائم يف سانلا طبري يذلا رسجلا تحبصأو  

 تققحو ةديدع تايموق نم فلأتي اهشيج ناك .نادلبلا
 افرعي م راهدزالاو ملسلا نم ةجرد يركسعلا اهقوفتب
 اكيرمأ نم ةراضحلا هذه ةراجت تدتما دقو .لبق نم

 .امهنيب ناكم لك تلمشو نيصلا ىلإ ةينيتاللا

 ,ةراضحلا هذهل يساسألا كرحملا وه راكتبالا ناكو

 تصعتسا ّينابم نويرامعملا اهوسدنهم ممص ذإ

 .بارخلا ىلع

 ءانب ىلإ تدأ يتلا تامتراغوللاو ربجلا اهؤاملع ركتبا

 مسج اهؤابطأ صحفو .ةرفيشلا لحو بیساوحلا

 رظنو .ضارمألل ةديدج تاجالع اوفشتكاو ناسنإلا

 قيرطلا اودهمو موجنلا اوّمسو تاوامسلا يف اهويكلف
 اهباتك عدبأو .هيلإ تالحرلاو ءاضفلا فاشكتسا مامأ

 .ةرحاسلا تاياكحلاو ىوهلاو ةعاجشلا صصق نم ًافالآ

 ناك نم قرغ نيح ىلع .بحلا دتاصق اهوارعش مظت
 .رومألا هذه لثمب ريكفتلا نم فوخلا يف مهلبق

 هذه تناك ءراكفألا ىشخت ىرخألا ممألا تناك نيحو

 .ًايح هظفحتو ركفلا ىلع رهدزت ةراضحلا

 تاراضحلا يف كولسلاو قالخألا ءابقر دده امدنعو

 ةيرط ةفرعم ا ةراضحلا كلت تعر ءةفرعملا حسم ةفلاسلا

 .نيرخآلا ىلإ اهتلقنو

 نم ريثك يف ةراضحلا هذه برغلا كراشي نيح يفو
 ةراضح يه اهنع ثدحتأ يتلا ةراضحلا نإف «تامسلا

 تلمشو «م1600 ىتح م800 ماع ذنم يمالسإلا ماعلا

 امك ءةينامثعلا ةنطلسلاو ةرهاقلاو قشمدو دادغب تاطالب

 .ينوناقلا ناميلس لثم نيرينتسملا ماكحلا تمض

 ءانيلع ةراضحلا هذه لضف لهجن ام ًاريثك اننأ عمو

 تناك امو .انثارت نم ًاءزج قحب دعي هتمدق ام نإف

 ءاملع تاماهسإ الول دجوتل ايجولونكتلا ةعانص

 ."برعلا تایضایرلا

 يف نيملسملا تاماهسإل ًاضرع مدقأ تنك نينس عضب لبق

 دروفتاو ةنيدم يف ريفغ عمج مامأ ايجولونكتلاو مولعلا
(Watford)ةسلجلا ةسيئر تضفتنا تیهتنا املف  

 ال ۸" :بضاغ لکشب ةلئاستم ةنيدلا ةدمع ةديسلا

 ًالدب اننيب راوحلل ةغللا هذه لثم نوملسلا مدختسپ

 ىلإ كلذب ةريشم ؛“؟ةيسايسلا تافالتخالاو نيدلا ةغل نم

 ًاضيأ تلءاستو .ايجولونكتلاو مولعلا يف كرتشملا ثارتلا

 تامولعملا هذه دجن ال اذال” :اهايحم ىلع داب ءايتسالاو

 .“!؟ةينطولا ةيساردلا انجهانم يف

 عوضوملا اذه نم نيعلضتملا ءالمزلا نم ددع قلطأ

 تلخدأ جراخلاو ابوروأو ايناطيرب يف تارضاحم ةلمح

 ةريبك دادعأ بولق ىلإ ةفرعم لا هذه ماهلتساو ةرسملا

 امك .اهكلاسمو ةايحلا يحانم فلتخم نم سانلا نم

 كلت ًاصوصخ .بابشلا ليج ىلإ ةمدقملا ضورعلا نأ
 يف ةيموكحلا ريغ بابشلا تامظنمل ًايصخش اهتمدق يتلا

 مولعلاب ًالئاه ًامامتها تراثأ ءلسكورب يف يبوروألا ناملربلا

 نيذلا نيملسملا داؤرلا ةريس نييعتلا ىلعو ءايجولونكتلاو
 ءايحألا ملعو «بطلاو ءايزيفلاو ءايميكلا يف اورهتشا



 às ,ةعارزلاو نفلاو قرامعلاو .ةسدنهلاو سجلاو

 يف ريبك يباجيإ رثأ مهل ناك نمم «ةيجاتنإلا تاعانصلا

 ةيوه ةفرعملا هذه لثم يف ابوروأب ملسملا بابشلا دجي

 نآ ىف نيملسمو نييبوروأ اونوكي نأ مهل حيتت ةديدج

 يف اهب ىذتحي ög LE SÉ نودجي ثيح ؛دحاو
 ًافالخ -داّورلا ءالوه نآ نوکردیو «عارتخالاو راکتبالا

 مهلامعأب مهنيدت نع اوربع دق -مايألا هذه نيريثكل

 عمتجم لا اذه ناكأ ًءاوس :عمتجملل ةديفملا ةحلاصلا

 زجعلا مهديلاقت نم نكي مو .ملسم ريغ مأ ًاملسم
 ىلع دامتعالا مهنديد نم نكي مو تاذلا ىلع ءافكنالاو

 .هحالصإو عمتجملا ريوطت يف تاموكحلا

oy! d dle ةديج ةيتويرفلت ةلسلس ght oly 
(Ae (Adam Hart-Davis) سيفيد- تراه esl اهضرع 

 ؟يس يپ يي" ةانق  (PECH LUاذام" ناونع تلمح
 ناونعب اهنم ةلماك ةقلح تمدُق دقو .“نومدقألا انل مّدق

What the Islamic) يمالسإلا ماعلا انل مدق“ BL” 

«587 ls ءاهؤانب ديعأ ONT ós (World Did for Us 

 يملعلا ريثأتلا تفشك ىرخأ ضورع اهتعبتو .تاجتنمو

 ةكرح اهنإ .ابوروأ يف ةملسملا اينابسإ هتثدحأ يذلا
 ةراضحلا نع يبلسلا يبعشلا موهفملا نكلو .ةعجشم

 وأ ةيبعش تافّئصم رفاوتت م ام ًامئاق لظي اهر ةيمالسالا
il la «Ja soll Joe ةيسردم صوصن 

 حاجن نم لاقتنالا نمزلا اذه يف يرورضلا نم ناكو
 روطتي باتكلاب اذإف yar Jab ىلإ ينورتكلإلا عقوملا
 عم روهمجلا لعافتی لاوج يملع يفاقث ضرعم ىلإ
 .ةراضحلا يف نیملسلا ماهسا ةصق حرشیو .هتاضورعم

 :عارتخاو عارتخا فلأ” ناونع لمحي يذلا ضرعملا اذه نإ

 1001 Inventions:) “Lhle  يمالسإلا ثارتلا فشتكا

(Discover the Muslim Heritage in Our World 

 ةيحيضوت ةمزربو «باتکلا اذهب هطبر ةدئافب زيمتي

 زّيمم دیدج ینورتکلا عقوهو تاقصلهو نیسردملل

 www.100linventions.com ll oiy. صصخمو

 عارتخا فلأ” عورشم رامث دحأ وه ًاذا باتکلا اذهف

 باتكلا مامتإ نكي مو .ريبك دهج هيف لذُب يذلا “عارتخاو
 يف مهؤامسأ تركذ نيذلا دوهج ةرمث وه لب bo ًازاجنإ
 .نانتمالاو ريدقتلا تاحفص يف نيمهاسملا ةمئاق

 ةثيدحلا انتايح رهاظم «عتمملا هلكشب «باتكلا اذه ددحي

 ةعبس ىلإ مّسقم وهو .نيملسملا تاعارتخاب ةطبترملا
 عارتخا فلأ” ضرعل. ةعبسلا ماسقألا سكعت .لوصف

 «قوسلا «ىفشتسما ءةسردملا «تيبلا :يهو «“عارتخاو

 تالاجم نم ًالاجم لثه اهنم لكو .نوكلا «ماعلا ءةنيدملا
 .نيملسملا تاعرتخمب تعفتنا يتلا انتايح

 :ركذن ءاهقيقحتب لمأن يتلا ةيساسألا فادهألا نيب نمو

 عباسلا نرقلا نم) ةنس فلأب يعولا ىوتسم عفر ٠
 .يمالسإلا ثارتلا نم (يداليم رشع عباسلا نرقلا ىلإ

oمولعلا ریوطت ی نیملسلا ماهسال ریدقتو مهف قلخ  
 .ماعلا قاطن ىلع ةرصاعم ا ایجولونکتلاو

 جذامن داجيإب مهريغو نيملسملا بابشلا ماهلإ ٠

 .ةسدنهلاو ملعلا نيدايم يف اهب ىذتحي ةيتايح

 ريبعتلل ةءانب ةيباجیا ةانق هفصوب .هزیزعتو
 ةينيدلا ةيلازعنالا نم a$ ءدرفلا تادقتعم نع

 .فرطتلاو

 كسامتلا ةيوقت يف مولعلل ةيفاقثلا روذجلا مادختسا ٠

 .بوعشلا نيب مارتحالاو ريدقتلاو يعامتجالا

 زاجنإ نم ءءارقلا ةدعاسمب ءنكمتن نأ يف لمألا انودحيو

 .اهلك نكي م نإ ءةليبنلا فادهألا هذه ضعب

 ءلوؤسملا ررحملا «ينّسَحلا ميلس روسيقوربلا
 (5510) ةراضحلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم سيئر





۳ 
 " ناک اكلم

 یخلا وه حالف
 يف مالسلا دجی
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 هتوغ نوف ناهوي
(Johann Von Goethe) 

 او

 ملاعلا يهتني ثیحو ,ءاشت فیک نوکت نآ نکمی ثیح ةصاخلا كتکلمم وه كتيب
 ببحملا ةوهقلا قيربإ نوكي امبر .كتغل ثدحتيو ,كتيوه كتيب لثمي .هباب دنع ريبكلا
 ةلطع ءانثأ يف تطقتلا ةروص برق ةعاس تحت ,خبطملا يف ةيالغلا بناج ىلإ

 نيح يف ,مامحلا نم شعنم نوباص رطعو ةيذش حئاور حوفتو .ةيضاملا ةنسلا
 .رخافلا داجسلاب ىطغملا جردلا ىلعأ ىلإ اقيسوم ماغنأ حدصت

 برضت ةروكذملا ةيصخشلا سوقطلا نأ فشتكت ذإ لهذت فوسو ةءارقلا عبات
00 40 Quagizall Joa: e E àl Lä lo EEE 

 .ةيهافرلا نم ردق ربكأ ميدقتل اوعس نيذلا

 ةملظم ةرجح ىلإ EIE اهدمتعت يتلا ريوصتلا ةلآل ةعضاوتملا روذجلا نا ملعت له

 ىلإ ةفهلب رظنت ًارخأتم نوكت نيحو .رشاعلا نرقلا ءانثأ يف تمیقآ ةرهاقلا يف

 يتلا تاعاسلا يف رکفت له ةثيدح ةيسدنه ايجولونكت نم اهيف ام لكب كتعاس

 ًالجر نأو ؟رشع ثلاثلا نرقلا یف ایکرت يف تممص یتلاو ,راتمآ ةعبس اهعافترا ناک
 نم ةنوكملا تابجولا بادآ هعمو ,دادغب نم ةملسملا اينابسإ ىلإ ءاج ,بايرز ىعدي
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 نییدجو نیقزن
 ."نیفسلفتمو

 تفیوس ناثانوج
(Jonathan Swift) 

 زديول ىهقم :راسيلا ىلإ نيميلا نم
‘(Lloyds Coffee House)يعار  

 تفشتكا ثيح ةشبحلا يف زعام

 .ةرم لوأ ةوهقلا

eer ةوهقلا نم ناجنفریلم 1.6 Ley: M dla 

 ةوهقلا .ةيلقألا دادع يف لخدت كنإف ةوهق ةوكر كخبطم يف نكي مل نإ ام .يبلوآ

 ةعانص  duble.طفنلا الإ اهزبي ال ءجاتنإ مخضأ يناث يهو

 نودهجي نوحداكلا لامعلا ناك ةنس 1200 نم رثكأ لبق

 IS عقو نأ ىلإ ءزفحملا اذه نود نم نيظقي ءاقبلا يف

 يتلا ةطيسبلا ةداما هذه ىلع ءزعاملا عيطق ىعري وهو

 .ةشبحلا حوفس یلع یعرپ ناک امنیبف .ةايحلا معط تریغ

 ًاطیشت راص ةنيعم ًابوبح لک امدعب زعاما نأ ظحال

 ءاملاب اهنولغي اوراص امنإو اهولكأي ملف سانلا امأ .ًازفحتم

 .ةوهقلا اهنم نوعنصيو

 هسفن ببسلل ةوهقلا نوبرشي نميلا يف نويفوصلا ناكو
 مهف ؛نیظقب اولظیل يآ .هلجآ نم مویلا اهبرشن يذلا

 .لیللا رخآ عم رکذلا ءانثأ يف زيكرتلا نوعيطتسي اهلضفب
 ةلاحرلا لضفب يمالسإلا ماعلا يف ةوهقلا ترشتنا مث

 نرقلا رخاوأ ايكرت ىلإ ةكم نم تلقتناف راجتلاو جاجحلاو
 ..رشع سداسلا نرقلا يف ةرهاقلا ىلإو ءرشع سماخلا

 ًايبعش ًابورشم تدغ دقل ىتح

 (Venice) 43.3( § 3993( ىهقم لوأ رهظ

 ابوروأ ىلإ ةوهقلا تلصو نأ دعب 1645 ماع

 رصمو ايقيرفأ لامش عم ةراجتلا ةكرحب

 زديول ىهقم ناك ندنل قو .لوبنطسإو

GNI (Lloyds Coffee House)ق حتتفا  

 (هاندأ ةروصلا)رشع عباسلا نرقلا رخاوأ

 تحبصأو .نفسلا باحصأو راجتلا یقتلم

 ناك اهيفف «موبلا تاناح ةعيلط يهاقلا

 اهنمو هةیساپسلا نوّوشلا نوئحبپ سانلا

 .ةيلاربللا تاکرحلا تقلطنا



 يرت ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةوهقلا لخدأ م1650 ماع يف

 يف اهعيبي 32g (Pasqua Rosee) يزور اوكساب ىعدي

 عراشب (060:86 ۷۵۲۵) جروج ةهحاس یلع ندنلب یهقم

 حتتفا تاونس GL دعبو .(آمصحاطهت4 50:660) درابمول

 ااا با ی "ديه نييتاطاب#" enis je ی
(à (Sultaness Head)لیهنروک  C35 .(Cornhill) 

 ىهقم لصألا يف نيمأتلل ةريهشلا ةيندنللا زديول ةكرش

 (Edward Lloyds .“زديول دراودإ ىهقم” ىمسي

OS 1700 ele Uglous (Coffee Houseوحن ارتلجنإ 3  

 تناكو .اهدحو ندنل يف 500 وحن اهنم ,یهقم 0

 ”wid] Gleole_“ (penny universities) مساب فرعت

OYنيركفملا رابك ىلإ عامتسالا نوعيطتسي اوناك نئابزلا  

 دحاو سنب يهو «ةوهقلا ةريعست ءاقل مهيلإ ثدحتلاو

 .(ينيلرتسإلا هينجلا نم 240/1 اهنيح يواسي)

 ةقيرط ىلع ًامومع موقي ابوروأ يف ةوهقلا كالهتسا ناك

 يعدتسي اذه ناكو .بورشملل يديلقتلا نیملسما دادعٍ
déكرتتو اعم ءالماو رکسلاو نبلا قوحسم نم جیزم  

 ماع فو hai نكت مل اهنأل ناجنفلا يف نبلا ةلاثح
 اهبرشو ةوهقلا دادعإل ةديدج ةقيرط تفشتكا 3

 .يهاقملا يف لضفملا بورشملا تحبصأف

 اهب ىحوأ دقف (02ممانعك20) ونيشتوباكلا ةوهق امأ

 oe (Marco Aviano) ونايفد وكرام ىعدي نهاك

 كارتألا براحي 9555 (Capuchin) نيشتوباك ريد نابهر

 باقعأ يفو .1683 ماع (؟1ءمه) انييف نورصاحي نيذلا

 نبلا سايكأ نم ةوهقلا نوعنصي يلاهألا ذخأ ,مهعجارت

 مهقاذم ىلع ةليقث تناك ارو .مهءارو كارتألا اهفّلخ يتلا

 اهنول لعج امم ءلسعلاو ةميركلاب اهنوطلخي اوذخأ دقف
 يلاهأ اهامسف ,نیشتوباکلا نابهرلا هسبلپ ام نولك ًاينب

 ونایفد وکرام نابهرل ًاهرکت ,"ونيشتوباك” ذئدنع انييف
 .عتملا فیفخلا اهقاذط ونیشتوباکلا برشت ذئذنمو

 بهذ ةوهقلا"

 ,یداعلا ناسنالا

  اهبراشل بلجت
 ةماخفلاب اروعش
 . لبنلاو

 دمحم نب رداقلا دبع خیشلا
 نم لوأ «يريزجلا يراصنالا

 يف ةفورعم ةطوطخم بتك
 1588 ماع ةوهقلا خيرات

 نيبت رشع سداسلا نرقلا نم ةطوطخم



 روطت :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 تاعاسلاب ًاءدب نمزلا ليجست

 ASUI تاعاسلاو .ةيسمشلا

 یتح ةيلودنبلا طئاحلا تاعاسو

 .ةثيدحلا ةيمقرلا تاعاسلا

CaL c Lui 

 ءاوسو .اننود نمو انب ريسي نمزلا نإف ءانفخ وأ انملح وأ انلمأ وأ انبغر وأ انلعف امهم
 نم هل دب الف هلبقتسن دولوم لهتسا وآ ةمهم ةلباقم ترج وآ هاشخن ْناحتما انب رم

 .هتیاهن دنعو هتیادب عم نمز

 .ةيسمشلا ةعاسلا روهظ ذنم نمزلا اولجسی نآ سانلا دارآ

 ةثيدح یرخآو ةتماص ةيمقر تاعاس انیدلف مویلا امآ

 Able تاعاس اهتقبس ga e .؟كوت -كيت " توص ردصت

 ةطيسب ةيناوطسآ ةساط نم نوکتت اهطسبأو اهمدقآ

 ريغص بازيم نم ةلزانلا ءاملا ةيمك سيقت ماسقأب ةجردم
 .م.ق 1500 ماع لبق رصم يف مدختست تناك .اهلفسأ يف

 -اكيتاغ ىمسي رخآ ميدق تيقوت زاهج دنهلا يف ناكو
(ghatika — yantra) |b3 يمسو  Í ual Ghati 

 ةريغص ةيورك فصن ةساط نم نوكتي زاهج وهو
 .بقث اهتدعاق يف ءدنهلا زوج نم وأ ساحنلا نم ةعونصم

 ءاطاب ةساطلا ئلتمت ءاهنم ربكأ ءام ردق يف ةساطلا مّوعتو

 ثدحت عاقلا ىلإ اهلوصو ىدلو ,صوغت یتح ًايجيردت

 يكل اهعفريف تقولا سراح هبني عومسم ماطترا توص
 يف عونلا اذه عاش دقلو .ديدج نم ةيلمعلا فنأتست

 ىلع تمدختسا مث ةيسودنهلاو ةيذوبلا دباعطاو لکایهلا
 .نیملسلا دونهلا دجاسم  عساو قاطت

 نرقلا ذنم ةدقعلا SUI تاعاسلا عم انتصق أدبت

 زاژرلا نب لیعامس| یعدی يرقبع لجر عم یشع ثلاثلا
 قرش بونج ġ (Diyarbakir) j$5 jb» ys ءيرزجلا

 هفالسأ نم مهلتسا ًاعراب ًاسدنهمو ًايقت ًاملسم ناك .ايكرت
 تاعرتخملا صخألا ىلعو ءايجولونكتلاو تالآلا خيرات

 .ةهدقلا ةيقيرغالاو ةيدنهلاو ةيبرعلا ةيملعلا

 تاعاس عنصو ممص دق يرزجلا ناك م1206 ماع لولحبو

 لمعي ناك امدنع ماجحألاو لاكشألا فلتخم نم ةريثك

 ئلتمت امدنع :ةيدنهلا (66211) يتاغ

 دعب ردقلا عاق ىلإ صوغت ءاملاب ةساطلا
 نزو ىلع ءانب افلس ةبوسحم ةينمز ةرتف
 امدنعو .بقثلا ةعسو اهمجحو ةساطلا

 سراحلا هبنتف اتوص ثدحت عاقلاب مطترت
 .دیدج نم ةيلمعلا ادبتل اهعفرپ يذلا



 ينرعلا لثملا ىلإ .هرصع ءانبأك ءيرزجلا هبتنا

 هعطقت م نإ فيسلاك تقولا” :لئاقلا

e D ۱ - 

 نيدلا رصان ناطلسلا لاق .(۸:دو) قترآ لآ كولم دنع

 deus Sik) Gate نقل” :يرزجلل قترآ نب دومحم

JELIتبعت ام عيضت الف ءلعفلا ىلإ ةوقلا نم اهتجرخآو  

 فصو مظتنی ًاباتک فنصت نآ بحآو ,هینابم تدیشو هیف

 .*هلیکشتو هریوصت فصوب تدرفناو هليثمتب تّدرفت ام

 ی عئار رفس روهظ يناطلسلا بلطلا اذه ةجيتن تناك
 لیحلا ةفرعم à) باتک" هناونع .قيكيناكيلا ةسدنهلا

 ملعلا نيب عماجلا" باتکب ًاضیآ فورعلاو ."ةیسدنهلا
 ال ًاردصم ادغ دقو “ليحلا ةعانص يف عفانلا لمعلاو

 ةيسدنه تایفلخ یلع عانصلاو نيسدنهملل هل ليثم
 ةعزوم ًايلآ ًازاهج نيسمخل فصو هيف درو ذإ .ةعونتم

 .ةبثاطا تاعاسلا اهیف ام .تاثف تس ىلع

 عنص ىف قيرع يمالسإ ثارتل ًادادتما يرزجلا لكشي

 .نمزلا فاقیا نكه ال هنأ نوملعي سانلا ناك .تاعاسلا

 ناك امك .همادختسا نسحو هتفرعم مهملا نم هنأو

 i ال ناكو .ةالصلا تاقوأ ةفرعم ىلإ ةجاحب نوملسم ا

 كلذك .هنيح يف ناذألا عفرل تيقوتلا فرعت نأ دجاسملل

 ناضمر مايصك ةمهملا ةيونسلا ةينيدلا رئاعشلا ةماقإل

 نم دبال ناک دقف ,جحلا ةضيرف ءادآو دایعألاب لافتحالاو

 ءافلس اهتاقوآ ةفرعم

 عدبأ يرزجلا نأ يلملا هيجوتلا اذه ةجيتن نم ناك دقل
 ىرخألا ةعئارلا ةزهجألا نم هعدبأ ام نمض ليفلا ةعاس

 هذه تناك .دومحم نيدلا ريصن ناطلسلا اهيلإ راشأ يتلا

 ةبيهلل ًازمر ءنمزلا ىلع اهتلالد نع ًالضف :ةمخفلا ةعاسلا

 نيبو تاتوبورلا نيب عمجت تناك امك .ةورثلاو لالجلاو
 .نمزلا ىلع ةلادلا ةكرحتملا لاكشألا

 نإ هرصعلاو“
 يفل ناسنإلا
 نيذلا الإ هرسخ
 اولمعو اونمآ
 اوصاوتو تاحلاصلا

 اوصاوتو قحلاب
 .”هربصلاب
 (رصعلا ةروس «میرک نآرق)

 ةينانعوبلا ةسردملا يف ةيئام ةعاس نم يقبتملا يمامألا رادجلا :نيمي لفسأ

 .برغم اب «ساف يف م1350 ماع وحن تينب (ةيندنللا نب غيب ةعاس فلس)
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 .ليفلا ةعاس رهظت رشع ثلاثلا نرقلا نم يرزجلا ةطوطخم

 ليفلا ةعاس

 ةعاسلا هذه يرزجلا عنص [یدالیملا رشع يناثلا نرقلا ةياهن يف
 ةيرشبلا عونتب ءافتحالا نع ربعت ًالاکشآو تامالع ًامدختسم ةدقعملا

 aiou اهتقو يمالسإلا ملاعلا ناك نیح ,مالسٍلا ةيملاع ةعيبطبو
 ممألا تامهاسم ةيمهأ سكعيلو .ايسآ طساوأ ىلإ اينابسإ نم
 ةيقيرغإلا ةيئاملا سديمخرأ ءىدابم يرزجلا مدختسا ىرخألا تافاقثلاو

 ٌرئاطو ,دنهلل ةراشإ ليفلاو ,(يتاغ) يدنهلا يئاملا تيقوتلا زاهج عم
 تاتوبور) نييلا ًالاجرو ,ةميدقلا رصمل ةراشإ (سقينيفلا) ءاقنعلا
 ,ةيسراف ةداجس ىلإ ةفاضإ ,ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلل ًازمر (ةممعم
 يف ممعملا توبورلا نأ دقتعُيو .ةينيص تانينت لكش ىلع ناتيحو
 ملاعملا زمرت امك .يبويألا نيدلا حالص ناطلسلل ريشي ةعلقلا ىلعأ

 :هب ةنرتقم ةروطسأ ناويح لكلو .ةراجتلاو نادلبلا عونت ىلإ ىرخألا
 ةايحلا ددجتل ازمر (سقينيفلا) ءاقنعلاو ,ةيلكملل ازمر ناك ليفلاف
 .ةعنملاو ةوقلا ىلإ نينتلا زمريو ,ثعبلاو

 ,تالآلا روطت يف ةعونتملا تاراضحلا رودب ءافتحالا دارأ يرزجلا نأ ودبي
 ًايلج اهقلأت ودبي اهيلإ رظنلا ىدل ةلهذم ةعاسلا نأ نم مغرلا ىلعف
 نم ًالدب اهتفاح لوح حجرأتت ثیحب ةبوقثملا ءاملا ةساط ةمءاوم يف

 .نمزلا سايق زاهجل يزكرملا ءزجلا يه تناکو .ًايسأر صوغت نأ

 .لیفلا نطب يف ءاملاب ةثيلم ةيواح يف ةبوقثملا ةساطلا موعت
 هسفن تقولا يف ةبحاس ,لیمتو ءطبب صوفتًایجیردت اهئالتما یدلو
 ةرک نیئالثب مکحتت تایلآ ةثالثلا لابحلا قلطتف ءاهب ةطوبرم لابح ةثالث

 تالتع مث ,راودلا بتاکلا توبور مث ,تانینتلا كرحتف ,ایدارفنا قلطنت
 .كيلاود اذکهو ..دیدج نم ةساطلا عفرت

3l ةحجرأتملا ةساطلا يف بقثلا سايق ةقد يف يرزجلا ةيرقبع تلجت: ji 

 رثاط رودیو ,روفصعلا ةقزقزک ةمغن ثدحت ةساطلا سطفت امدنع

 توبور فلخ ةدوجوملا ةلوزملا لعجتف ةررحملا ةركلا امأو ,ءاقنعلا
 قلطی فوس يذلا رقصلا ددحتل ,ةهج یلا ةهج نم كرحتت ناطلسلا

 لفسألا ىلإ هرودب ينحني يذلا نينتلا مف يف طقست يتلا ةركلا

 ,تقولا ىلإ هاصعب ريشي ىذلا بتاكلا توبور اكرحم (ةركلا لقث ريثأتب)
 ,هيعارذ كرحيف (ليفلا قئاس) لاّيفلا فلخ ةيرهزملا يف ةركلا عضيلو
 .رعقلاب اهمادطصا ثوص ردصَي ةيرهزملا يف ةركلا طوقس ىدلو
 تقولا ىلإ ةعلقلا ىلعأ ةلوزملا ىلع ةموسرملا رئاودلا ريشتو
 فصن لك اهتاعبتو هذه ةدقعملا لاعفألا ةلسلس رمتستو .ًاضيأ
 .هلك مويلا لالخو ,ةعاس

 ,اهبورغ دنعو سمشلا قورش دنع ,مويلا يف نيترم ةعاسلا طبضت

 .ةيلصألا اهعقاوم یلا نیئالثلا ةيندعملا تارکلا ةداعاب كلذو



 ديعأ امك ليفلا ةعاس

 قوست زكرم يف اهبيكرت

iيبد يف ةطوطب نبا . 

 ليفلا ةعاس لمع ةيفيك

 توصب ابوحصم رودي
 فصن لك دنع ءاقنعلا
 .ةعاس

 :ةلوزملا
 لدي يذلا ةعاسلا هجو
 تاعاسلا ددع ىلع
 .ةمرصنملا

 :ناطلسلا توبور

 هعارذ كرحيو ليمي

 :رقصلا

 ةعلقلا نم ةرك قلطنت

 سار ةرخؤم يف ريستو
 .هراقنم نم جرختل رقصلا

 :ينيصلا نينتلا س
 رقصلا نم ةركلا طقتلي
 .ليفلا وحن فتليو

 -ل :هعلقلا

 قلطت ٌةرك نوثالث اهيف
 .ثادحألا ةلسلس

 :لايفلا

 هيعارذ كرحي توبور ل.
 نم ةركلا طقست امدنع
 .ةيرهزملا ىلإ نینتلا
 لدت ةريخألا ةكرحلا هذهو
 .ثادحألا عباتت ةياهن ىلع

 :بتاكلا

 موقی ممعم توبور
 يف قئاقدلا لمع رودب
 لالخ رودیو ,ةعاسلا
 نأ لبق ةعاس فصن
 .قباسلا هعضو ىلإ دوعي

 لوم يف ليفلا ةعاسل ,(يلصألا مجحلا فاعضأ ةثالث) مخضم ,ثيدح ءانب ةداعإ

 يف ةراضحلاو ايجولونكتلاو مولعلا ةسسؤم ميمصتب ,يبد يف ةطوطب نبا
 :ةدحتملا ةكلمملا

 رتم 7,5 هعافترا

 رثم 1,7 هضرع

 رتم 4,5 هلوط

 نط 7,5 هنزو

 ليفو ,(يتاغ) ةيدنهلا ةيئاملا ةساطلا عم يقيرغإلا سديمخرأ ةدعاق مدختسُت
 ET E ,يرصملا (سقينيفلا) ءاقنعلا ٌرئاطو ,يدنه

 .تاراضحلا حقالتو تافاقثلا عونتب ءافتحالل ,ةينيص ثانينتو ؛ٌسسراف



 ملسم :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 ةميخ ی جنرطشلا نابعلی يحيسمو
 رشاعلا وسنوفلأ كلم ا ةبتكم نم

à (King Alfonso X's)سرديجأ  
OUI 40 (Libros del Ajedrez) 

 ؟نارصاعم جنرطش ابعال ؛رشع ثلاثلا

 d ةيسراف ةلاسر نم «جنرطش وبعال
 نم يناثلا فصنلا ىلإ دوعت جنرطشلا

 .رشع سداسلا نرقلا

 جنرطشلا
 فثاکتیو «ةنیدطا جراخ عقت يتلا ةنخاسلا تسبادوب تامامح نم راخبلا دعاصتي

 عضوتف نيصلا يف امأ .ةيماخر جنرطش تاحول ىلع ةبكنملا ةدشتحم لا ريهامجلا قوف

 ةبعل جنرطشلا .يزكرملا هزنتملا يف عضوت كرويوين يفو ءتاهزنتملا يف جنرطشلا عقر

 .ةعطق نيثالثو نيتنثاب ًاعبرم نيتسو ةعبرأ ىلع بوعشلا ةيبلاغ اهبعلت ةينهذ ةزرابم
 .يلايخ ددع اهذيفنت نكمي ىتلا تابعللا ددع GIS عضاوتملا اهرهظم مغربو

 دارفأو تايصخشو تاياكح نم جنرطشلاب طيحي ام نإ
 لوهجم یقیقحلا اهلصآ لظیو dali fso اهيطعي

 دقو eal دالب نم وآ ةدقلا دنهلا نم تعءاج امرف

 يدنهب جنرطشلا رشع عبارلا نرقلا ف نودلخ نبا طبر
 .ةمالع میکح لجر وهو ,رهاد نب هصص همسا

à OUSاجناروتاش" یمست ةهدق ةبعل دنهلا " 

(zig .(Chaturanga)اهر “ةعبرألا فارطألا تاذ”  

 ةليفلا يهو «يدنهلا شيجلل ةعبرألا عورفلا ىلإ زمرت

 اجناروتاش ةبعل نكت مل .ةاشملاو تابرعلاو ناسرفلاو

 .اهفلسو ةيلاحلا جنرطشلا ةبعل ريشب دعت اهنكلو جنرطشلاك

 نرقلا ىلإ دوعت يتلا ةيسرافلا تاطوطخملا ىدحإ يف ءاج

 طالبلا ىلإ “ًاجنرطش” رضحأ ًايدنه ًاريفس نأ رشع عبارلا

 اينابسإ ىلإ نوبهاذلا برعلا هلقن كانه نمو «يسرافلا

 .ابوروأ ىلإ مث نمو
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 ًاليدعت سرفلا هيلع لخدأ ابوروأ ىلإ لصي نأ لبقو
 .ةيبرحلا مهباعلأ يف هومدختساو «“جنارتاش” هومسأف

 .مهتراضح à اهوبعوتساو .ةبعللا هذه برعلا فرع

 EUL ؟هاشلا" يه بعللا يف ةمدختسملا عطقلا تناك
 جنرطشلا يف *ةكلملا” ىلإ لوحت وهو «لارنجلا "نازریفلا" و

 ؟سرفلا"و ؟فقسألا" حبصآ يذلا ؟لیفلا"و ؛ثیدحلا

 وآ "ةعلقلا" یعدی حبصأو "ةبرعلا" وهف "خرلا" امآ
 .ةاشم يدنج وهو “قديبلا” ًاريخأو "خرلا /كورلا"

 ىلع ءالبنلاو ةماعلا دنع ًادج ةفولأم ةبعل جنرطشلا ناك

 ةداس نم ناکو .صاخ هجوب ءافلخلا اهبحأو ءاوس دح

 نباو gala يزارلاو يلوصلا نیقوفتلا ةبعللا هذه
 Yuri) SU 3l يروي عرابلا يسورلا بعل نيحو .ميدنلا

(Averbakزاف يتلا هتالوطب ىدحإ يف ةشهدم ةكرح  

 نأ حضتا .ةديدج ةيرقبع ةركف اهنأ نوريثكلا نظو اهيف
 .ةنس فلأ نم رثكأ لبق اهركتبم وه “يلوصلا”
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 | وا ست ی ناب < | Duce تان
E 3)2 درب  

a: ay gei0  

 *جنرطشلا باتک بختنم" باتک نع رشاعلا نرقلا علطم نم جنرطش ةلواطل ةرغصم ةروص

 نإ نيدكأتم انسلف اذلو «“هل بعللاو بلاغ دوُسألا” :ةيبرعلا ةرابعلا لوقت .يلوصلا ركب يبأل

 .بعللا ةيفيكل تاميلعت بيتك وه مأ ةلسارملاب ةبعل هذه تناك

 سلدنألا ىلإ جنرطشلا لمح يذلا وه عدبملا راقيسوملا «بایرز نآ رکذیو
àعساتلا نرقلا علطم . dwj “Checkmate” 4JS9ةغيص يهو لصألا  

 .هاشلا تام وآ “كلما مزه” ينعت يتلا “51173 ةملكل ةفرحم

 (3/10221855) نيبرعتسم لاو اينابسإ ييحيسم نيب جنرطشلا ةبعل ترشتنا

 دودحلا ربعتل will Sle (Pyrenees) ربع اينابسإ يلامش ىلإ تلصوو

 legit ag لل
 امدنع م1058 ماع ىلإ جنرطشلا ركذت يتلا ةيبوروألا تالجسلا ىلوأ دوعت

 Üli j- (Countess Ermessind) usj ةسيتنوکلا ةرادا تلاحآ

 يبونجب مين d (St. Giles) زلياج سيدقلا ريد ىلإ ةيروّلبلا اهجنرطش عطق
 Laws] ge (Damiani) ينايماد لانيدراكلا بتك نيتنس دعبو .اسنرف

LLI JI (Ostia)اهعنمو “رافكلا ةبعل” رظح ىلع هثحي عباسلا يروغيرغ  
 .نيدلا لاجر نيب راشتنالا نم

 ايسآ نم ةيراجتلا قرطلا ربع تلقتنا جنرطشلا ةبعل نأ رداصملا ركذتو

 جنرطشلا عطق تدجوو «ةهدقلا ايسورل ةيبونجلا بوهسلا ىلإ ىطسولا

 دنقرمس يف «نييداليملا نماثلاو عباسلا نينرقلا ىلإ دوعت يتلا ةيسرافلا
 غنكيافلل ةدوهعملا ةراجتلا قرط ىلإ لصو 1000 ماع لولحبو .ةناغرفو

 «يديدحلا ملسلا مسا هيلع قلطآ جنرطشلا بعلي ممعم توبور

 لخاد ئبتخي عراب بعال ,(1<ء12مء1672) 1769 نيليبمك هعنص

 .مايألا كلت يبعال رهمأ بلغيو ةقئاف ةراهمب بعلي «ةنازخ

 ىلإ ءاذوب ليثامت ىلإ ةفاضإلاب .ةیبرعلا دوقنلاو جنرطشلا مهعم اولمح نيذلا
 قش دق جنرطشلا ناك رشع يداحلا نرقلا لولحبو .ةيفاندنكسإلا يضارألا

 نع 1155 ةنس ثبتك ةيدنلسيأ ةمحلم ثدحتتو .ادنلسيأ ىلإ ةرشابم هقيرط

 .1027 ماع جنرطشلا بعلي ناك هنأ ريبكلا تونك يراممادلا كلما

 فقوتي مو .ابوروأ يف ًالوبق يقل دق جنرطشلا ناك رشع عبارلا نرقلا لولحبو

 ىلإ روط نم مدقت لب ةريخألا ةينامثلا نورقلا لالخ راشتنالا نع جنرطشلا
 عرابلا يلآلا جنرطشلا بعال لثم «ةيهيفرتلا تالآلا ضعب جاتنإ ىلإ ىدأو ءروط
 .1769 ماع رهظ يذلا

 هتکلط (Wolfgang de Kempelen) نیلیبمک يد غناغفلوو يرجلا یدهآو

 توبور ةلآ اهادهآ ءجنرطشلاب ةسووهم تناك يتلا ازيريت ايرام ةروطاربمإلا

 يرتلا P sw Wò تیمسو (Iron Muslim)» “يديدحلا ملسلا" ىمست 5

(Ottoman Turk) “Glossةقئاف ةراهم جنرطشلا بعلت ةلآلا تذخأو  

 نم جيزم لوأ ةلآلا هذه تناك .كاذنآ عيفرلا ىوتسملا نم نيبعال مزهتو
 .عراب جنرطش بعال اهلخاد رشح دق ؛ةبيجعلا ليحلاو ةيكيناكيملا ةسدنهلا

 سبلي يذلا بعاللا توبورلا ةبوجعأ اودهاشيل ًالايمأ نورفاسي سانلا ناكو
 .ةنس نينامثو ًاسمخ تماد bio ينامثعلا يزلاو ةمامعلا



 ىلإ oio اذإ ...”
 اولسغاف ةالصلا

 مكهوجو
 ىلإ مكيدياو
 اوحسماو قفارملا

 مكسوؤرب
 ىلإ مكلجراو

 ,ةدئاملا ةروس :ميرك نآرق)
 (6 ةيآلا

 ةطوطخم :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 ملسم ؛ءوضولل يرزجلا ةلآ نيبت

 .ةالصلا لبق دجسملا يف أضوتي

 یا زفقتو .ةرذق يساق .ةملظم «ةحئارلا ةنتن یطسولا روصعلا نوليختي سائلا ناك

 يف يمالسإلا ماعلا نأ ريغ .تاهوشتلاو ضارمألاو ةحوتفم لا يراجملا روص مهناهذأ

 نحن ام سفانت يتلا ةيحصلا تاسرامماو تامامحلا ةفاظنب عتمتي ناك رشاعلا نرقلا

 .مويلا هيلع

 تناكأ ءاوس ,ةفاظنلاو ةراهطلا ىلع ملسملا ناميإ ينبني

 اولسغي نأ نيملسملا ىلع بجوتيو .ةيحور مأ ةيدسج

 نأ لبق ءوضولاب اورمأ امك .هدعبو ماعطلا لبق مهيديأ
 لاستغالا مهيلع ضرفو سمخلا ةيمويلا مهتاولص اومیقی

 ةالص لبق لستغي نأ ملسملل بحتسيو .ةبانجلا نم
 .ةعفماجلا ةعمجلا

 علطم ىف ًاباتك فلأ ,عرابلا ييناكيللا سدنهلا ءيرزجلا
 لمعلاو ملعلا نيب عماجلا” ناونعب رشع ثلاثلا نرقلا

 وه رخآ ناونعب ًاضيأ فرع “ليحلا ةعانص يف عفانلا

 ًاردصم باتكلا ادغو .“ةيسدنهلا ليحلا ةفرعم يف باتك”

 تاركتبملا هيف فصي «ةيسدنهلا تایفلخلا فلتخل ًامهم
 ةدقعم يه مک َرنلو .ءوضولا تالآ اهيف امب ةيكيناكيملا

 عم ةنراقملاب ةيرقبعلا ةيسدنهلا ةعطقلا هذه ةينفو

 كلت ءوضولا UT تناك .ةثيدحلا ةلسغلاو روبنصلا

 فيضلا ىلإ اهب قؤي ءةينيص ىلع ًاسوواط هبشت ةكرحتم
 سوواطلا m فيضلا رقني امدنعو ..همامأ عضوتو

 اذهو !ءوضولل يفكت ةريصق تاعفد ينام ىلع ءاملا جرخي

 .هیف دصتقیو ءاما ظفحی بولسألا

 الو ًاقح نيفيظن اونوكي نأ نوبغري نوملسملا ناك
 نوباصلا اوعنص كلذل ءءاماب مهسفنأ شر درجمب نوفتكي

 هبشت ةدام) ةيولق ةدام ًابلاغ نوتيزلا تيز جزمب بلصلا
 كرتيو ,ةحيحصلا ةطلخلا غلبی یتح جیزلا يلغ مث (حلطا

 .تامامحلا يف مدختسي يك فجيل ذئدعب

 يوتحت رشع ثلاثلا نرقلا نم ٌةطوطخم ًاثيدح تفشتكا

 .نوباصلا ةعانص يف قئارطلا نم ديزمل تاليصفت ىلع
 نم ةّشرو .مسمسلا تیز نم ًانیش ذخ" :ًالثم اهيف ءاج



 مث اعم جیزلا ٍلْغاو سلکلا نم ًالیلقو ءيلقلاو ساتوبلا

 لصحت .فجی یتح هکرتاو بلاوق à هبکسا جضني امدنع

 *دماج نوباص یلع

 نییبیلصلا ةدوع عم ابوروآ یا بلصلا نوباصلا لصو
 لولحبو .لامعتسالا عئاش نكي م هنكلو ءمهرايد ىلإ

 ةمهمما تاعانصلا نم نوباصلا حبصأ رشع نماثلا نرقلا

 مامحلل رطعم نولم نوباص جتنأو .ايروس يف ًاصوصخو
 .يبطلا نوباصلا ىلإ ةفاضإلاب

 ةيانعلل دهج لك ىطسولا روصعلا وملسم لذب دقل

 ٌادیج اهفظنی اه مهماسجآ كلد نع ًالضف .مهرهظم
Uoمهژابطآ صصخ دقل  LSنم ناکو .لامجلل  

 ءةبطرق ىف ریهشلا حارجلا بیبطلا يوارهزلا مهنیب

 صصخملاا لصفلا يف ديزملا أرقتس هنعو ءاينابسإ يبونج
 يوارهزلا ىحوتسا .باتكلا اذه نم تايفشتسملل

 ریبدتو .ةفاظنلاب لصتی ام يف هلع دمحم يبنلا ثيداحأ

 يبطلا هباتك لمتشاو .مسجلاو رعشلاب ةيانعلاو سبالملا

 ؛لیمجتلا :تارضحسم نغ الماك الصف "فی رصقلا"

 يمالسا باتک لوآ ناکف ؛رشع عساتلا دلجلل ف اهدروأ

 يوارهزلا ّدَع ثیح ,لیمجتلا ملع ف ةنس فلآ ذنم ثحب

 «بطلا عورف نم ًاعرف لیمجتلا تارضحتسم ةسارد

 .“لامجلا بط” مسا هيلع قلطأ

 اهريغو مفلاو دلجلاو رعشلاب ةيانعلا يوارهزلا فصو
 دودح نمض اهليمجت ةيفيك يف ثحبو «ندبلا ءازجأ نم

 ,نانسألا ضییبتو ةثللا ةيوقت قرط حرش امك .مالسإلا عرش
 كلذك باتكلا نمضتو .ًاعئاش نانسألا بط .ناك ثيح

 ضماضمو فنألا تاخاخب لثم ةعونتم تارضحتسم

 يف بايثلا ظفح حرتقا يذلا وهو ءيديألا مهارمو مفلا

 .اهئادترا دنع ةيكذ ةحئار حوفت ي روخبلاب ءيلم ناكم

 نع ثدحتو .روطعلا فصو يف يوارهزلا عسوتو

 بلاوق ین ةطوغضمو ةموربم ةرطعم ةربغص تایواح
 املثم ,راود سر تاذ حئاورلا لیزم ریراوقب هبشآ ةصاخ

 تارضحتسم ءامسآ رکذ امک .هذه انمایآ ین فورعم وه

 ةيراخبلا sore (Sake Dean Mahomed) نيد خيشلا تامامح

 .(8:1عطغمد) ةيزيلجنإلا نوتيارب ةنيدمل ةيرحبلا ةهجلا نم
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\xeaie (Brighton) نوتیارب تناک یشع نماثلا نرقلا تاینینامشو تاینیعبس à 

 Dean Mahomed) 3a نيد خيشلا لصو ثيح ارهدزم یطاشلا یلع

 يف 1759 ماع حتتفاو .دنهلاب (28222) انتاب يف ةملسم ةرسأ نم لجرلا اذه ناك

 (43h (The Queens Hotel) قدنف نالا دجوی ثيح .ةيرحبلا نوتيارب ةهجاو

 نكلو .ةيكرتلا تامامحلا هبشت تناك .ةيدمحملا ةيدنهلا تامامحلاب فرع ام

 نم ًايدنه ًاجالع نوقلتيو معانلا فوصلا نم ةميخ يف نوددمتي اوناك اهنئابز

 صخش هب موقي يجالعلا جاسملاب وأ (وبماشلاب ليسغلا) 77477121 “ يبماشلا”

 حارج” هنييعتب ًاماسو لجرلا اذه حنُم .ةميخلا يف قوقش ربع هيدي لخدي
 William) 1۷) عبارلا مایلوو (6607۵0 1۲۷) عیارلا جروج نیکلملل " كيلدتلا



 هللا لوسر لاق
Jaaa all ol” g 

 .”لامجلا بحي
 (131 مقر) ملسم حيحص

 لّوحت يتلا هغابصآو ,رعشلل ةليزملا قصاوللاك ةيليمجت
 .دعجألا رعشلا ليبستل ليلاحمو «دوسأ ىلإ رقشألا هنول
 سمشلا حفل نم ةرشبلا ةيامحل مهارم ًاضيأ فصو امك

 ناك هلك كلذ نأ رمألا يف شهدملاو ءليصفتلاب اهتانوكمو
Ad] Sitsةنس : 

 ةفوكلاب عساتلا نرقلا يف دولوملا يدنكلا فلأ كلذكو

 ءايميك باتك” ناونعب روطعلا يف ًاباتك قارعلا يف
 ناكو ,ةفسلفلاب يدنكلا رهتشا .“تاديعصتلاو رطعلا

 ًايئايزيفو (نويع بيبط) ًالاحكو ًاينالديصو ًابيبط كلذك
 تاغلب متهي ناكو «تایضایر ماعو ًایفارغجو ًابئایمیکو

 ىلإ ةفاضإ ءاقيسوم اب ىنعيو ءاهّكفو (ةيمعتلا) ةرفيشلا
 .خبطلا نف ف ثحب هنإ ىتح «فويسلا ةعانصب همامتها

 ةيرطعلا تويزلل ةفصو ةئم نم رثكأ يدنكلا باتك نمضت
 ةيودألا تاديلقت وأ لئادبو .ةرطعملا هايطاو مهارملاو

 نومدختسي عمتجملا يف ٌءارث رثکألا سانلا ناکو .ةفلكلا

 ركذ امك .عيمجلل ةرفاوتم تحبصأ نأ ىلإ تاجتنملا' هذه

 عساتلا نرقلا ف هفلأ يذلا رطعلا ءايميك نع هباتك ف

 امك .ًاعبسو ةئم تغلب روطعلا ةعانصل تافصوو قئارط
 «(هلعيصاطتء) قيبمإلا لثم ءاهعينصتل ةمزاللا ةزهجألا ركذ

 .يبرعلا همسا لمحي لاز ام يذلا

 ءنمزلا نم ًانورق اهرمع غلبي يتلا روطعلا ةعانص نإ
 قيرطلا اهل دهم ةديدع ةريهش ءامسأب ًايلاح ةعئاش دعت
 ,ريطقتلا يف مهبيلاسأو نوملسملا نويئايميكلا هرّسيو
 روطعلا ةعانصل راهزألاو تاتابنلا نورطقي اوناك ام

 .ةيجالعلا تاجتنماو

 قرطب ابوروأ ىلإ مهراكفأو نيملسملا جهانم تلصو

 ةثيه ىلع تءاجو .ةلاحرلاو راجتلا اهلمح دقف .قدع

 جمانربلا رکذ دقو .نییبیلصلا قیرط نع كلذکو ءاياده
 (880) “يس يب يب” لا ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيهل يقئاثولا

 ⁄121) “يمالسإلا ماعلا :نومدقألا انل مذق اذام” :ناونعب

(the Ancients Did for Us: The Islamic World 

 تواه ميلقإ ىلإ ةياهنلا يف تلصو نيملسملا راكفأ نأ

 ثيح اسنرف يبونج یف (Haute Provence) سنفورب

 ام روطعلا ةعانص ثيحو ءةبسانم ا ةبرتلاو يلاثمما خانملا

 .ةنس ةئم عبس وحن دعب رهدزت تلاز

 رحلا نم يقت ...مسمسلا تیزو ةلينلا ..*

 ريغ اذول يطعتو .تارشحلا درطتو .دیدشلا
 “نكادلا قوقربلا نولب هبشآ لب قرزآ الو نکاد

 (Freya Stark) كراتس ایرف هترکذ ام اذه

 يف سمشلا حفل نم ةيقاولا مهارم لا نع

 ”ةيبرعلا ةريزجلل ةيبونجلا تاباوبلا” اهباتك

(Southern Gates of Arabia) 

 ءامدق دنع ةفورعم ةيدنهلا ةلينلا تناك

 نوسدنهملا ناكو «.نيينانويلاو نييرصملا
 هذه عرزتسا نم لوأ نوملسملا نويعارزلا

 مهدالب ءاحنأ يف اهورشنو اهوملقأ مث ةتبنلا

dSعم عرزت تناك ثيح ايقيرفأ يف ًاصوصخو  
 نرقلا باّشع .راطيبلا نبا قلطأ دقو .نطقلا

 .جدیلین مسا ةتبنلا هذه یلع یشع ثلاثلا

 يف الو دنهلا ق ًافورعم نوتیزلا تیز نکی م

 ناك كلذل «نیرهنلا gy ام دالب ق الو نیصلا

 لمعتسلما دیحولا لیدبلا وه مسمسلا تیز

 قراوطلا ناك نيح يف .سمشلا حفل نم ةياقولل

 اهنوذختيو ةلينلاب مهدولج نومحي نوينميلاو

iuo Sus de 



 فورعملا ءاّنحلا مالسإلا يف ليمجتلا تارضحتسم نم ناكو

 دقو .ةمعانلا يديألا ىلع ةكباشتملا ةليمجلا هفراخزب

 لضفب ملاعلا دالب نم ةفلتخم ءازجأ ىلإ ءانحلا لصو

 .ًايساسأ ًايليمجت ًارضحتسم حبصأو ,مالسالا راشتنا

 مهيلع هللا ناوضر هتباحصو EE دمحم يبنلا ناك
 هب ٌنيزي ءاسنلا تناك نيح يف «ءانحلاب مهاحل نوغبصي

 لعفت امك ؛كلذك نهروعش نغبصيو «نهمادقآو نهیدیآ
 صوصخلا هجو ىلع ءانحلاب تطبتراو .مويلا ءاسن نهلثم

 ربربلا لئابقف :نادلبلا فلتخم يف تفرع ةليصأ ديلاقت
 نم بلطت تناك SUM لیبس ىلع .برغم لاو رئازجلاب
 .اهفافز لبق لايل عبس ءانحلاب غبطصت نأ سورعلا

 كلذل WIS ةيحص ريغ اهن لب .بسحف ةکبرم تسیل كنانسآ يف ماعطلا اياقبو ةهيركلا مفلا ةحئار

 Do JS لبق ًاصوصخو «كاوسلاب هنانسأ فظني ČE saa يبنلا ناک

 Salvadora) S\guk\ Je براجت às (Pharba Basel LTD) 3543| 33933 عینصت ةكرش ترجأ

(persicaيتلا ةراضلا میئارجلا یلع يضقتو ایربتکبلل ةلتاق داوم یلع يوتحي هتان نآ تدجوف  

 انایدنا ةعماجبو ضایرلا ةعماجب ةلقتسم تارابتخا تدکآ امک .نانسْألا سوستو ةثللا باهتلا ببست

(Indiana University)باهتلالا ىلع يضقي يويح داضم هنأ ةدحتلا تایالولا ۾ . 

 اوجلاع امك .مولا وآ لصبلا لوانت هببسي يذلا هيركلا سفنلا نم صلختلل ةربزكلا قاروأ نوغضميو
 .لفنرقلاب لّتملاو نوتيزلا تيزب يلقملا نيجلاب ةهيركلا مفلا ةحئار

 ايرتكبلل لتاق ءانحلا نأ ًايلاح ءاملعلا فشتكا دقو

 جالع يف كلذك ديفيو .فيزنلل داضمو .تايرطفلاو

 ببسب مدقلا بیصپ دعم يدلج ضرم) "ةیضایرلا مدقلا"

 تاباهتلالاو ةيرطفلا ةيدلجلا یودعلاو (تایرطفلا
 امك .مسجلاو سأرلا دیربتل ءانحلا لمعتسیو .ةيلحلا

 oxàJI شاعتنا يف ديفت ةيويح تانوكم ىلع يوتحي

 .ةيبط صئاصخ هقاروأو تابنلا اذه روذبلو

 ءانحلا نولوي ءلبق نم اوناك امك «مويلا نوملسملا لاز ام

 .مهرهظم نسحو مهتفاظنب مهمامتهال ,یوصق ةيمهأ
 غلابلا -تاجتنملا هذه لثم مويلا لمعتسي ًاصخش نإو
 ثيدح قار معطم يف ًاذاش نوكي نل -ةنس فلأ اهرمع

 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم ةيملاع ةنيدم يأ يف

 ةاتف :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 قوحسم ؛ءانحلاب اهيدي نيزت
 يف نزولاب عابي رضخألا ءانحلا
 .ايكرتب «لوبنطسإ



 هعنص يذلا براشلا روثلا توبور

 .عساتلا نرقلا يف ركاش ءانبأ ةوخإلا

 ليحلا ةزهجأ
 ةيندعملا تاركلا ةقطقط gawi gÍ (Rubik cube) swo use ueb امر

 نوکت ال اهرو ..اعاقیا ةئدحم ضعبب اهضعب مطترت يهو كالسأ ىلع ةحجرأتملا
 كمهت اهر لب كمهت يتلا يه لامعألا وريدم اهب ىلستي ىتلا ةيوديلا باعلألا
 باعلألا هذهف لاح لك يف نكل «ةلستلل مآ لمعلل تناکآ ءاوس ءىرخأ زاغلأو باعلأ

gS ols نوفورعللا .قسحلاو. desly dese QS 

 ةيملعلا ةسسؤملا يه ؛دادغبب “ةمكحلا تيب” يف َءاضعأ

 ديزملا أرقت نأ كنكمي) عساتلا نرقلا يف تئشنأ يتلا

 تايضايرلا يف ءاملع اوناكو .(“سرادملا لصف” يف اهنع

 كلذ ىلع ةوالعو .ةيقيرغإلا نع ةيملع تالاقم اومجرتو

 تاتوبورلا رئاشب دعت ةبيجع ةيكيناكيم ةزهجأ اوعرتخا
 ميمصتب مهنارقأ سوه ةثالثلا ةوخإلا عبشأ دقل .ةيلاحلا

 باتک" مهفّلؤم نمضتو ءاهعنصو ةعراب ليح تاعرتخم
 ةلئاه ةزفق كلت تناكو .عارتخا ةئم نم رثكأ “ليحلا

 نيعوفدم اوناك دقل ؛ةيكيناكيملا ايجولونكتلا ريوطت ىف
 ..ناسنإلا هيلع روطفملا بجعلاو لؤاستلا ساسحإب

 ۸۵ ةرجحلا

 B ةدادس

 ةماوع
 8 ةرجحلا

 © ةرجحلا

 .ليحلا ملع :ىمسي كيناكيملا ملع ناك كاذنآ

 ةئمو ةنس فلأ اهرمع غلب يتلا تايلآلا هذهل سيل

 هذه انمايأ يف باعلألا نأش كلذ يف اهنأش «ةيلمع ةفيظو

 تاناويح لاكشأ ىلع اهوعنص يتلا تايلآلا ضعب توتحا

 ناك يذلا روثلا ًالثمف ؛ةعنطصم تاوصأ اهنم ردصي

 ءبرشلا نم يهتني امدعب هئاوترا ىلع لدي ًاتوص جرخي
 تاماوعو ءاملاب ألمت تايواح لامعتساب كلذ لعفي ناك

 ركاش ءانبأ ةوخإلا ليخت نآلاو .تادادسو غيرفت ةزهجأو

 .هاندأ نيبطا ططخملا يف نوركفي مهو



 8 ةرجحلا سأر

 8 ةرجحلا

 B) ىلإ ۸) بوبنأ

 A ةرجحلا سأر

 ۸ ةرجحلا

 (ه ىلإ 8) بوبنأ

 سبحیو (۸) ةرجحلا ىلإ روبنصلا نم ًايئثدبم ءاملا لخدي
 0 ةماوعلا عفترتف ؛ءالاب كاذنآ ةساطلا نلتم ..كانه

 بحستل elbl یوتسم عم (قباسلا لکشلا يف ةنيبطا)
 ىلإ 4 ةرجحلا نم ءالا فرصنپ .مامصلا نم ةدادسلا

 ةدادسلا عفدتل ءاما عم 8 ةماوعلا عفترتف 8 ةرجحلا

 غرفتی امدنعو .نیترجحلا نیب نایرجلاب ءاملل حمستو 8
 ذإ 4۸ ةرجحلا يف غارف لكشتي 8 ةرجحلا نم ًامامت ءاوهلا

 ةساطلا نم ءاما برستي اذبو ءاهيلإ لوخدلا هل حاتي ال

 طفشي ةساطلا نم ءاملا دفني امدنعو .4 ىلإ بوبنألا ربع

 دنعو !ءاوترالا ىلع لدي توص روثلل عمسيف اهيلإ ءاوهلا
 ىقبتو ,قلغنتو قدادسلا وفطت ةساطلا نم ءاملا غارف

 غرفت .4 ةرجحلا غيرفتل ةحوتفم اهدحو 8 ةدادسلا

 ءاوهلل حاتيف ؟لو 8 نيب pro بقث ربع 8 ةرجحلا

 له نألاو .( ةرجحلا بناج يف بقث نم ةيرحب لوخدلا
 ؟زاهجلا اذه لثم عنص عيطتست

 نأ دب الو ءلقعلا لهذي غلابلا هديقعتب اذهك ًازاهج نإ
 .ةليوط تاعاس مهنتفيو سانلا رسأي

 وذ قرودلا رکاش ءانبآ اهرکتبا يتلا لیحلا ةزهجآ نمو

 امدنعو ءنولم ءام بوبنأ لك يف بصي ناك .نيبوبنألا

 نم نوللا جرخي .ءاما قرودلا بصيل تقولا نيحي
 جرخي يذلا رحاسلا لثمك مهلثمو .هل فلاخملا بوبنألا

 لضفأ تالآ ركاش ءانبأ ىدل ناك «هعوك نم لاقتربلا ريصع

 .ةكباشتم تناك نإو ةطيسب اهنأب زيمتت «مهنادرأ يف

 نيمسق ىلإ ًايسأر قرودلا اومسق مهنأ وه هولعف ام نإ
 ىلإ لئاسلا لخدي .ضعب نع امهضعب ًامامت نيلصفنم
 رسيألا بناجلا ىلإو ءنميألا نقحملا نم نميألا بناجلا
 ًالدب .ةيناث مسقلا اذه رداغي الو رسيألا نقحملا نم

 نإف عبطلابو .ءاملا جارخإل رخآ ًابوبنأ اولخدأ ءكلذ نم

 تناك يتلا تاكرحلا هذه نم ًايأ نوري ال نيدهاشملا

 .اهتطاسب نم مغرلا ىلع مهشهدتو مهيف رثؤت

 ىلإ مهداق ةيلستلل فدهي يذلا ركاش ءانبأ لايخ نإ
 يف “ةبيجعلا ريفاونلا” ىلع ةرظن قلأ :ريفاونلا ميمصت

 .ةنيدملاب صاخلا لصفلا

 ءانبآ ةوخالا قرودل یلخادلا رظنلا

 .نیبوبنألا يذ رکاش

 تسيل ةهاکفلا"

 ةليحو ,ةيلمع ةكرح

alاكس  

 هجتي فده هاجت هب
 ةكرحب مت ,هيلإ

 دا ثيح وأ ناكماللا

 نامتسیا سکام
(Max Eastman) 

pu 



 يف نوكيب رجور لاثمت :راسيلا
 خيراتلل دروفسكأ ةعماج فحتم

Oxford University) psh) 

.(Museum of Natural History 

 يف يدنكلا لامعأ ىحوتسا يذلا

 .عساتلا نرقلا يف تايرصبلا ملع

PL-CiR — JAPAN — 

 ريوصتلا تالآو ةيؤرلا
 ىرت دعت مو كينيع ضمغت نيح تركف له .“؟رصبأ فيك” كتلوفط يف تلءاست له

 ةيؤرلا نع راكفأ قيرفالا ءاملع ضعب یذل ناک ؟اضیأ كدورب ال نیرختلا ناف ادحأ
 ..نیتسیئر نیتیرظن نم نوکت تایرصبلا ملعل مهف Jalg كلذ نم ةيديلقت لقآ

 انمايأ يف رزيللاك ءنينيعلا نم جرخت ةعشأ نإ ىلوألا لوقت

oleراصيإلاف ًاذإو ؛اهارن ءايشألا ىلع عقت امدنعو  

 AAS MI ءايشألا ىلإ نيعلا

 ىلإ لخدي ام ءيش ببسب ىرن اننإ :لوقتف ةيناثلا امأ
 وطسرأ ًامامت هب نمآ ام اذهو .ةيؤرلا عوضوم لثمي نيعلا

(eاAristot)سونيلاجو  (Galen)نکل ءامهعابتأو  

 .براجتلاب ةمعدم ريغ ةيلمأت تناك مهتيرظن

 ءيدنكلا وه ثيدحلا تايرصبلا ملع سسأ عضو نم لوآ

 ىدل ةيؤرلا تايرظن يف كش يذلا يعوسوملا ماعلا

 ريغ ةعشأب قلعتي ال ةيؤرلا طورخم نإ :لاقف .قيرغإلا
 تاذ ةلتکک ودبپ لب (Euclid) سدیلقا لاق امك ةيئرم

 .ةرمتسلا تاعاعشلا نم داعبأ ةثالث

dsتايضايرلاو ءايزيفلا ماع لاق رشع سداسلا نرقلا  

 (Geronimo Cardano) ونادراك ومينوريج يلاطيإلا

 يف ًاقالمع ًالقع رشع ينثا نم ًادحاو” دعي يدنكلا نإ

 طخ ىلع ءوضلا ةعشأ ريس ةيفيك ثحب هنأل “خيراتلا

 نعو قآرم نود نمو ةآرمب راصبإلا نع ثدحتو .میقتسم

 .يرصبلا عادخلا فو راصيإلا يف ةيوازلاو ةفاسملا رثأ

 ةيسدنهلا تايرصبلا ملع يف نيتلاقم يدنكلا بتك
 ماعلا دعب اميف امهمدختساو امهيلع علطا «ةيجولويزيفلاو
 كلذكو ءرشع ثلاثلا نرقلا نم نوكيب رجور يزيلجنإلا

 ةلاقم يف ءاجو .(610[1171) ولتياو يناطألا يئايزيفلا ماعلا
 o (Sebastian Vogl) لغوف نايتسابيس يرامنادلا ماعلا

 ًادحاو يدنكلا دعي ال نوكيب رجور نإ” :نيرشعلا نرقلا
 Ub ued (perspective) يروظنلا مسرلا ةداس نم

 ”4s poled! (Perspectiva) “yobibl» 3 هلاثمأو وه ناك

 .“تايرصبلا يف هملع نم نوذخأيو يدنكلا ىلإ نوعَّجري
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 تالؤاستلا نم رشاعلا نرقلا à مثيهلا نب نسحلا قلطنا

 ببسب لصحت ةيؤرلا نإ لاق يذلا يدنكلا اهحرط يتلا
 مولعلا خرؤم نوتراس جروج لاق .ءوضلا ةعشأ راسكنا

 ملع يف تلصح يتلا ةزفقلا نإ ءنيرشعلا نرقلا يف زرابلا

 ريسفتلا مدق يذلا لجرلا اذه لمع ىلإ ىزعت تايرصبلا
 .تایرصبلا ملع نع مویلا هفرعن امم ریثکل يملعلا

 نم ينايزيفلا ماعلا ,يدادغبلا لهس نبا نآ ,عقاولاو

 ءوضلا راسکنا لقح يف لغتشا يذلا وه .رشاعلا نرقلا

 ناك نإ يردن الو .مثیهلا نبا لبق تاسدعلا لامعتساب

 مثيهلا نبا نإ .لهس نبا هب ماق ام فرعي مثيهلا نبا

 براجت یرجآ دق ۸۱02267 مساب نییبرغلا دنع فورعلا

diioریسفت میدقت نم هتنُکم ةنس فلآ لبق ًادج  

«ualeءايشألا ىلع ءوضلا ساكعناب متي راصبإلا نإ :لوقي  
 ةيرظن ضفر نم لوأ ناكو ..نيعلا ىلإ هلوخدب مث نمو

 .اهتلمج يف قيرغإلا

 نيدلا لامك هارجأ نيعلا حيرشت

 ًادامتعا رشع ثلاثلا نرقلا يف يسرافلا
 صنلا ريشي .مثيهلا نبا راكفأ ىلع

 ريسفت يف غامدلا ةفيظو ىلإ يبرعلا

 .نيعلا ةيكبش ىلع ةعبطنمل ا ةروصلا

 مثيهلا نبا ناك“
 يئايزيف مظعأ

 l يبوروألا ركفلا
 ىلإ نوكيب نم
 .”(ا؟عماعم) رلبيك

 (60۲86) نوتراس جروج

à (Sartonخيرات” هباتك  

 (History of "مولعلا

(Science 



 رصم ىلإ لقتنا Shab «ةرصبلا يف دولوملا مثيهلا نبا

 تاناضيف رارضأ فيفخت يف دعاسيل اهمكاح نم ةوعدب

 سديلقإ ةقيرط نيب عمج نم لوآ ناکو .لینلا رهن 3۱:9 ناك ناك ةوض ياد خیمه يمج لك

 دنع لضفملا 'يئايزيفلا' أدبملا نيبو "ةيضايرلا" سویملطبو اذاف .هلباقت ههج لك ىلإ ءوض هنم ردصي هيف
 راصبإلا ةسارد نأ ددصلا اذهب نلعأو .ةعيبطلا ةفسالف لا نام تار نیا سم صاف

 .تایضایرلاو ءایزیفلا نیب عمجلا بلطتت "تایرصبلا
 رصبملا يف يذلا ءوضلا نإف ناك ءوض يآب ائيضم

 دیب ءایمیکو ءایزیفو كلفو تایضایر ماع مثيهلا نبا 96 ی نر
x =ملعلا اذهل سسآ “رظانملا باتك” تايرصبلا يف هباتك نأ ; , 

 !SJ“ (Magnum Opus) باتکلا" eub رهتشاو لصفلا ةيادب «ىلوألا ةلاقملا) مثيهلا نبال ”رظانملا

 .هتیلآو راصبالا ایجولویزیفو ءءوضلا ةعيبط يف ثحب دقو (عراصبالا ةيفيك" .سداسلا
 یرجآو ناسکنالاو ساکعنالا فو ءاهحیرشتو نیعلا ةينبو
 بیرجتب تاسدعلا سرد امک .ءوضلا ساکعنا تاسارد

 قفاکلا عطقلا تاذو ةيرثادلاو ةحطسلا ,ةفلتخملا ايارملا

 یلع دمتعت نیعلا یآرو .ةبدحلاو ةرعقلاو ةيناوطسألاو

 .اهیلع راسکنالا ةسدنه قبطف «یوض راسکنا ماظن

 مدختساو .يوجلا راسکنالا ةرهاظ ةعاربب فشتکاو

BES Shl Iةيئوضلا رهاوظلا ةساردل . 

 GL BS صحفل يبيرجتلا ناهربلا مثیهلا نبا مدختسا

 ءایزیفلا ملع oS «ls d Jl. oss مل رمأ وهو

 قبرجتلا یلع دمتعی الو ,ةفسلفلاب هبشآ ناک هلبق

 طرشک يبيرجتلا ناهربلا لخدآ نم لوآ وه ناکف
 ًايلعف ًادقن “رظانملا” هباتك ناکو .ةيرظنلا لوبقل يساسآ

 نوثحابلا لازامو ..ءامدقلا نم هربغو سویملطب لامعأل

 مهبالط اوبردیل ةنس فلآ دعب اذه هباتکب نودهشتسپ
 التل يلمعلا سحلا باستکاو .ةيملعلا ةيجهنلا ىلع

 نبا دعي .ةزيحتملا راكفألاو ةقبسملا ءارآلا فلخ اوقاسني

 هريثأت لداعيو يبيرجتلا ملعلا ابأ ةغلابم ريغ نمو مثيهلا

 نورقلل هتاذ ملعلا يف نتوين ريثأت تايرصبلا ملع يف

 نوناق” نأ مولعلا يخرؤم ضعب دقتعي نكل .هتلت يتلا
(Snell’s Law) “aiaلامعا یلع دمتعی تایرصبلا §  

 .لهس نبا

 “رظانملا” باتكل 1572 ماعلا تردص ةينيتال ةعبطل .فالغلا ةروص :نيمي

 Alhazen e-4b- ينيتاللا برغلا يف فرع يذلا مثيهلا نب نسحلل



 هترجحو مثيهلا نبا نيبي ينف عابطنا
 رصم قرهاقلا يف ةملظملا
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 -نيزرابلا تايضايرلا ءاملعو ةفسالفلا نم هريغ نأش هنأش -مثيهلا نبا ناك
 نم لخدي رونلا نأ ظحالف ,ةرجح يف موي تاذ ناك ؛ةقيقد ةظحالمب عتمتي
 فصن لكش ىلع لباقملا رادجلا ىلع عقيو ةذفانلا عارصم يف ريغص بقث
 ,فوسکلا تقو سمشلا ةروص" نآ ربتعاف .سمشلا فوسک دنع رمق

 رودم ریفص بقث ربع اهقووض رمی امدنع هثآ ,ایلک فوسکلا نکی مل ام ,نیبت
 ." يرمقلا لجنملاک ايطورخم ًالکش ذختِی ila ail لباقم حطس یلع عقیو

 ,ميقتسم طخ يف ريسي ءوضلا نأ مثيهلا نبا حضوأ براجتلا هذه لضفب
 ,رثعبتت الو ريغص بقث ربع رمتو عطاس حطس نم ةعشألا سكعنت امدنعو

 .بقثلل زاوم ححسم ضيبأ حطس ىلع ةبولقم ةروص ةئيهب هليكشت داعي
 .رغصأ بقثلا ناك املك حضوأ نوكت ةروصلا نأ جتنتسا مث

 دنع ًايطورخم Ii نؤكي all قرتخي ثيح سمشلا ءوض ol حتنتس ۳

 سکعب رخآ ایطورخم ًالئش نّوکی مث نمو ,ریفصلا بقثلاب ءاقتلالا ةطقن
 .ةملظملا ةرجحلا يف لباقملا رادجلا ىلع لوألا طورخملا

 ةملظملا ةرجحلا مادختسا ىلإ ةقحال لحارم يف تافشتكملا هذه تدأ
 ةملظملا ةرجحلا متیهلا نبا دمتعا دقو ,عساو وحن ىلع موسرلا يف

 جتنتساو ؛ةميقتسم طوطخب ءوضلا تاراسم ةساردل ريغصلا بقثلا تاذ

Lilلاصتا ةطقن لضفب اریماکلا لعفت امک ةيوتسم ةمئاق ماسجألا یرن  
 .اهیلا فرعتیو ةروصلا للحی يذلا غامدلاب يرصبلا بصعلا

 ةفرفلا" حلطصم ةيملعلا هبراجت ءانثأ يف مدختسي مثيهلا نبا ناك
 zl log .(Camera Obscura)ٰؤbصمب ةينيتاللا ىلإ مجرت يذلا ”ةملظملا

 ةيبرعلا ةملكلا ناش اهناش مويلا لامعتسالا ديق ”اريماك“ ةملك تلاز

 .ةملظم وأ ةصاخ ةفرغ ينعت يتلا ”ةرمق“

 روصعلا na (Gerard of Cremona) , nigojj4ll 3jlus ملاعلا مجرت
 ,"رظانملا تانك" ًاصوصخو ,مثيهلا نبا لامعأ نم ًاددع اينابسإب ىطسولا

 نوكيب رجور لثم ,رابعلا رشع ثلاثلا نرقلا يرخفم يف قیمع رثآ هل ناکف
 (Leonardo Da Vinci) يشتنيفاد ودرانویل لامعا يف یتحو ,ولتیاوو

 .رشع سماخلا نرقلا يف
 مثیهلا نبا ةفرغل ةعضاوتملا تایادبلا نم مویلا "اریماکلا" تروطت دقلو

 تایرصبلا ملع رهدزا امک ,ةدقعم ةيمقر ةيلمع یلا ,ةرمفلا وأ ,ةملظملا

 عطاقم ىلإ نيعلا ةيكبش ميسقتو تارزيللا لمشي ًالماكتم ًاملع ادغو

 .يمالهلا كمسلا یدل رمحألا ناضمولا ثحبو



 رخافلا ماعطلا
 تابجو لخدآ يذلا "بایرز" ب بقلما وه عساتلا نرقلا نم ًالجر ركشن نأ اننكمي
 ىلإ لصو امدنع ًايلك لكألا تاداع تلوحت ذإ .ابوروأ لإ فانصألا ةيثالث ماعطلا

 كمسلا نم سيئرلا قبطلا اهعبتپ ءاسحلاب تابجولا ًادبت نآ يغبني :لاق ذإ «سلدنألا

 .تارسکماو هکاوفلاب متتختو ءرويطلا وأ محللا وأ

 ؛ةيلصفلا تاريغتملا قفو نولكأي نوملسملا ناك
 تاوارضخلاب ةينغ تناك ةيجذومنلا ةيوتشلا تابجولاف

 تفللاو طيبنقلاو ردنوشلاو «بنرکلا وآ فوفللاک

 لوفلاو «ءالزابلا وآ ةلسبلاو ةربزکلاو سفرکلاو رزجلاو

 .ةنورکعطاو ,فاجلا حمقلاو نوتیزلاو صمحلاو سدعلاو
 قابطآ عم لکوت تاوارضخلا هذه تناکو ..تارسکللاو

 تناکف .ماعطلا دعب مدقی ام يآ .یولحلا امآ .محللا نم

 بیبزلاو رمتلاو نيتلاك ةففجملا هكاوفلا نم ةداعلا يف

 ةولألاو ,نیمساپلاو .جسفنبلا ةبرشآ اهبحصت «خوخلاو

 هکاوفلا ةنيجعو .قیجالعلا تاراهبلاو «(رابصلا نم)
 .ةيغمصلا داولباو

 ًافنص رشع دحآ نم يفيصلا مهؤاذغ ناك لباقملابو

 ءایدنهلاو سخلاو لجفلاو «ءایبوللاو ءایلوصافلا نم

 ةلقبلاو ریغصلا رایخلاو ءاثقلاو رزجلاو ناجنذابلاو ةيربلا
 رویطلا محل ناکو .زرألاو يفيصلا عرقلاو اسوکلاو ةيئاما

 .تاوارضخلا هذهل قفارطا وه رقبلاو ماعنلاو

 نومیللاک هکاوفلا لمشت تناکف ماعطلا دعب یولحلا امأ

 شمشلاو قوقرلاو زرکلاو توتلاو لچرفسلاو ریهزنبلاو

 دهشو حافتلاو صاجالاو خیطبلاو نامرلاو بنعلاو
 هکاوفلا ةنيجعو بارشلا عاونآ rad نيح يف .مامشلا

 لیبجنزلاو نیمسایلاو درولاو نومیللا نم ةظوفحلا
 ىلع ماعطلا نم ةميلولا هذه مدقت تناک .رامشلاو

 ءاطغلا كلذ ةركف رشن يذلا وه بايرزو .ةاطغم ةلواط

 تناك يتلا ةليقثلا ةيندعملا حادقألا لدبتسا يذلا وهو

 ىلع تناك يتلا ةيبهذلا باوكألاو ءبرشلل مدختست

 .روّلبلا باوكأب اهنع ضاعتساو ءةبطرق طالب يف دئاوملا

 يجشلا ميخرلا هتوص ببسب .دوسألا رئاطلا يأ ءبايرزب بقلي عفان نب يلع نسحلا وبأ ناك

 ةبطرق لزنو «قارعلا نم لصو عساتلا نرقلا ف .ءايزأ ممصمو ًايقيسوم ناكو .دوسألا هترشب نولو

 كولسلا بادآو حاعطلا ديلاقت عضو كانهو .ةيمالسإلا ةراضحلا يف دئارلا فاقتلا زکرلبا «سلدنألاب

 تارم هركذ دريسف رثأ نم هثدحأ ام ببسبو .اذه انموي ىتح ةمئاق تلاز امو ءاقیسولاو بایلاو

 .لصفلا اذه يف ةددعتم

 بتار هل نيعو هتبهوم ببسب ةيمالسإلا اينابسإ ىلإ يعد ..هرصع يف تاعيلقتلا عدبم بايرز ناك

 خبطلا نفو ةبذهملا كولسلا بادآ هعم بلج دقو .ةديدع تازايتما ىلإ ةفاضإ يبهذ رانيد يتئم

sb Wgنانسالا نوجعم یثحو . 



 ةرتفلا ىلإ دوعي يرخصلا روّلبلا نم قيربإ :نيميلا ىلإ

 .(رشع يداحلا وأ رشاعلا نرقلا) ةرهاقلا يف ةيمطافلا

 .سلدنألا ىلإ رولبلا سانرف نب سابع لخدأ نأ دعب

 تاراهبلاو ةمعطألا هذه ىلع بلطلا داز

 ةيبوروألا ةيطارقتسرألا طاسوألا يف

 .ةعرسب رشتناو

 رشع عبارلا نرقلا رداصم انربخت

 (Pope نونيفأ يف ابابلا خيرات نم
(in Avignonةرحبملا نفسلا نأ  

 تايبرملا لمحت تناك توريب نم

 ًانيحطو زرألاو ةظوفحملا ةمعطألاو

 ىلإ ةفاضإ .كعكلا ةعانصل ًاصاخ

 ديوسلاو HIJI ةكلم تناكو .تانيلم ا

 ىلع صرحت (0115128) انیتسیرک جیورتلاو

 قرشلا تاجتنم دروتستف يمالسإ يئاذغ ماظن عابتا

 اهر كلذ نإف رادواجلاو حافتلا مدقت كرامنادلا تناك امو .ههكاوفو

 ةروهشملا ةيكرامادلا تانجعللا لصأ ةفرعمل ًايلم ريكفتلا ىلع انثحي

(Danish Pastry) 

 ءسانرف نب سابع وه رخآ ملسم ةيرقبع لضفب سلدنألا يف رولبلا رفاوت
ele sulروخصلا مادختساب رولبلا ةعانص رّوط دق ناك .م887  

 عطق مظعمو (Badajoz) سويلطب لامش يف مجانم نم ةجرختسملا

 ةريدألاو سئانكلا يف ةظوفحم انتلصو يتلا يسلدنألا يرخصلا رولبلا

 ةيئاردتاك يف ًايلاح ةدوجوملا ةيوركلا ةروراقلا اهرهشأ نمو ءةيبوروألا
 طوطخو ةيتابن موسر اهيلعو Usb (Asturga Cathedral) اغروتسأ

 .كاذنآ ةيرولبلا عطقلا ىلع ًاعویش فراخزلا رثکآ يهو .ةيفوک

 جذومن ءانب يف ةردان ةيرقبع ةقيرطب جاجزلا سانرف نب سابع مدختسا
 دعرو ةيعانطصا بحسب هدوزو (۱همءاهتشصص) ةيوامس ةبق لثمي

 .نییعانطصا قربو

 .تالوقصلاو فزخلا نم ةفلتخم ًاعاونآ نوملسلا راخفلا عانص لخدآ مث

 نيريبك نییعانص نیزکرم (2«۷۵۱60) ایسنلبو (1۷121282) ةقلام تناکو

 يندعلا ءالطلا عارتخاب ةصاخ .هتفرخزو راخفلا جاتنإ يف ةروث اثدحأ

 .ةيلاتلا لوصفلا يف ديزملا هنع أرقت نأ نكمي يذلا قاربلا

 ىلإ مهتاعونصم نورّدصی نويقلاملاو نويسنلبلا راخفلا عانص ناك
 اسنرف بونج لثم «نابسإلا نييحيسملا ةنميه تحت ةعقاولا قطانملا

 عساتلا نرقلا يف ماعطلا دئاوم ىلإ رولبلاب يتآي بارز ناک
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 (Gelibolulu يلع ىفطصم ولولوبيليج باتك نم ءرشع سداسلا نرقلا نم ةطوطخم

ial OG] ydy goll dog ya (Nusrat-naame) “dol & pa” (Mustafa Ali 

 ىفطصم الال  «(Lala Mustafa Pasha) Lilشيجلا طابض رابكل قدئاما سآر یلع سلاجلا

  (Izmit) So)! àنولوانتي ءمهبتر قفو ةلمحلا يف اوكراش نيذلا طابضلا سلجي هيبناج ىلعو
 .ةدئاما تاودآ روهظ ظحال .درولا ءام نم قيرابأ نولمحي مدخلاو «ماعطلا نم ةعونتم ًاقابطآ

 .مهروجح يطغت يتلا لیدانما اهنمو

ii x 

 سسأ اوسرأ دق نييقلاما نييروخافلا نأ نوخرؤملا دقتعيو .ايلاطيإ ىتحو
 تنميه (Majolica) !(i) “اقيلوياملا” مساب ةفورعملا ةيفزخلا تاودألا ةعانص

 .يلاطيإلا فزخلا ةعانص ىلع

 ,ةيلاتلا كماعط ةبجو لوانتت امدنع ةيجاجزلا سوؤكلاو تايفزخلا ىلإ رظنا

 ؟نيمث ندعم اهنأك ودبت ميماصت تاذ ةيفزخ ٍناوأ نم ةعونصم قابطألا له
 ءانبأ نأ انضعب ضرتفي ؟اهيلع ترقن ام اذإ m ثدحت ةقيقر باوكألا له

 نورقلا كلت نإ انل لاقي ذإ ءنيروطتم ريغ ةافج ءاطسب تفلس يتلا نورقلا

 نوشيعي اوناك ةنيعم قطانم يف سانلا ضعب نكلو "ةملظم ًاروصع” تناك

 .مويلا هب عتمتن ام ًانايحأ قوفي ةايح بولسأ



 فانصألا ةيثالث ماعطلا ةبجو
 gy (Charles Perry) زلراشت doo 3 ءلوهجم فلؤمل ءرشع ثلاثلا نرقلا يف “يسلدنأ خبط” باتك نم

 فوفلملا عم محللا ةبروش

 dg dur ذخ .ناکمالا ردق ًامعان هعطقو محللا ذخ

 ًاقوحسم ًالصب اهیلع عضو ءاهعطقو .دیجلا عونلا نم
 هقحسا مث هلغاو يرطلا فوفللا بلق ذخ .قربزکلا عم

 يف قوحسملا عض مث ءيبشخ نواه يف قبس ام لك عم
 ًائيش فضأ مث .نيتيلغ وأ ةيلغ يلغي هكرتاو ءام ردق

 تاراهبلا ضعبو ليبجنزلا نم ًاليلقو ,ريعشلا نيحط نم
 (ريمخلا نيجعلا وأ) نيجعلاب تايوتحم لا طغ .ةيواركلاو

 .ضيبلاب هطغ مث

 (Tajine) نجاط يف يوشم

 قبط) ريبك نجاط يف هعضو زعام يدج فصن ذخ
 ىتح ايقيرفأ لامش يف لمعتسي لاز ام ءاطغ وذ يراخف
 ىتح هكرتاو نرف يف نجاطلا عض .ةيمكلل عستي (مويلا

 ءرخآلا ههجو ىلع هبلقاو هجرخأ مث .محللا هجو رمحپ
 هيلع ُرذو هجرخأ .رمحي ىتح هكرتاو نرفلا ىلإ هدعأو
 ةبجو كلت .ةفرقلاو دوسألا لفلفلا عم قوحسملا حلملا

 یقبپ ءاللاو نهدلا نأل يواشملا رهشأ نمو ًادج ةرخاف

 يف لصحي امك .انلا يف ءيش عيضي الو ةالقملا لفسأ يف

 .(نيطلا نرف) رونتلا يف وأ محفلا ىلع ءاوشلا

 ةجزاطلا ةنبجلا عم تاكريم

 فضأ .انفصو امك ًاديج قوقدملا محللا نم ًائيش ذخ
 ةعطق فصن فضأو تتفتت الیک ةيرط ريغ ةجزاط ةنبج
 عض ًاكسامتم جيزملا ريصيل ضيبلا ضعبو ةمورفم محل

 لئاس هيلع رصعا .ةفاجلا ةربزكلاو لفنرقلاو تاراهبلا

 نيراصملا هب شحاو هلك جيزملا قفخا .ةربزكلاو عانعنلا

 لکو «.نرکذ امک جزاط تیزب اهلقا مث ..ناطیخب اهمضو
 .ءاشت امفيك وأ dalo نود نم ًاقيقر ًامضق ماعطلا اذه

 كمستلا ةيرث

 ضيبلا ضايب اهيلإ فضأو ةريبك ةكمس نم ًاعطق قد
 عاونأ فلتخم نم ةيفاك ةيمكو ةفرقو دوسأ ًالفلفو

 هعض مث «سناجتي ىتح ًاديج طيلخلا قفخا .تاراهبلا
 ةربزکلا لئاس نم ناتقعلمو لخ ةقعلم هيف ردق يف

 نم ةقعلمو .لصبلا لئاس نم ةقعلم فصنو ةقعلمو

 «تاهکنطاو «تاراهبلاو ,يقنلا (ریعشلا نیحط) يرولا

 حلم لا نم يفكي امو تيزلا نم قعالم تسو ءربونصلاو
 ةدع يلغت امدنعو .ةْئداه ران یلع ردقلا عض .ءالاو

 ةكمس ةئيه ىلع قوحسملا (كمسلا) محل لعجا تايلغ
 عيمجلا عضو نيتضيب وأ ةقولسم ةضيب اهلخاد يف عضو

 تارك ىلإ جيزملا عطق .يلغت يهو ةصلصلا يف ةيانعب
 كلذب ًاضيأ هفلغو قولسملا ضيبلا حم ذخو «محللا نم
 كمسلا جرخأ ءجضني ىتح ردق يف عيمجلاب قلأ .محللا

 ةالقم يف all مث ردقلا نم محللاب فلغملا ضيبلا حمو

 زولو ءتاضيب تسب ردقلا تايوتحم طغ مث .رمحي ىتح

 .ضيبلا رافصب ردقلا نيز مث زبخلا نم تارسکو نوحطم



 يوشم جورف ةبجولا
 ءالاب ردق يف اهقلساو اهفظن .ةريغص ةنيمس جيرارف ذخ °۵ J j ارلا

eقرملا بكساو .ردقلا نم اهجرخآ .تاراهبلاو حلملاو  

 ىلع ّيشلا يف هانركذ ام هيلإ فضأو قبط يف نهدلاو

 ىلع هعض مث داولا هذهب قولسلل جورفلا كرفا .محفلا

 نيب ةدبزلاب هبطرو ةرمتسم ةکرحب هبلقو ةثداه ران

 ام هيلع بكسا مث ؛رمحيو جضني نأ ىلإ رخآلاو نيحلا
 محل نم ذلأ هقاذم .لكألل همدقو ةصلصلا نم ىقبت

 ريمحت نكميو .ًالثامت رثكأ وهو ءىرخألا نجاودلاو يثاوملا

 .اهتاذ ةقيرطلاب ىرخألا رويطلا

 ريمألا ةديرث :ولح

 تيزلا نم ليلقو ءاملا عم ضيبأ ًانيحط ًاديج نجعا
 هيف ءاعوب اهلقا مث .ةقيقر ةفغرآ ةعبرآ زبخا .ةريمخلاو

 اهجرخأ يلق رمحت نأ ىلإ جزاطلا تيزلا نم ةريبك ةيمك
 يقبتملا نيجعلا نم عنصاو ًاديج اهقحساو تيزلا نم

 اههجو طغو ءنبجلا رئاطف ةئيه ىلع ةفوجم ًاعطق

 نوللا ءاضيب اهئاقب نم دكأتو جزاط تيزب اهلقا .ةرشقب
Y)ةيولعلا تارشقلا لقاو «(رمسألا نوللا یا لوحتت  

 ةيفاك ةيمكو ًاربونصو ًازولو ًارشقم ًاقتسف ذخ مث .ًاضيأ

 نجعا مث ءاهرهبو ًانشخ ًاقحس اهقحساو ءركسلا نم
 ,ةقوحسملا ةفغرألا عم اهطلخاو ءزكرم درو ءامب طيلخلا

Q7 ^تدعأ ىتلا ةيبالزلا ألما مث امام طلتخت یتح اهکرحو :  

 اک a (ur Jd di le) Tian نامرلا بارش :تابورسم
 45 q.d els S opel ةيلمصلا جانو ee نم اهلثمو ضماحلا نامرلا نم (غ 500 وحن) ًالطر ذخ
 cu ناو E خبطا :رکسلا نم لطر ىلإ امهريصع فضأو ءولحلا نامرلا
 نم ةريبک ةيمک اهیلع رذ مق ,قبطلا Gig uir F نم .ةجاحلا نیحل هکرتاو .بارشلاک ريصي ىتح جيزملا
 رطعم رطقب تسطغ اذٍو .لکالل اهمدقو معانلا رکسلا فقخیو ,شطعلا عفطیو «یمحلا تالاح ى عفنی :هدئاوف
 .هللا ةئيشمب ىهشأ نوكيسف لسعملا درولا ءام ملا یوم و مت اس مت



 نويقيسوم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ةطوطخم ؛برغملا يف نويديلقت

 لوح رشع نماثلا نرقلا نم
 رهظت عاقيإلاو يقيسوملا فيلأتلا
 ميهفت” باتك نم (ةراثيق) ًاراتيغ
 اغآ رضخ يناماک هفلم ؟تاماقما

(Kamani Khidir Aga) 

CP)3 اهل دس  

 نم انكم ,ةغللاک ,یهف ؛ةعیبطلاو «سانلاو «تافاقثلاو تاراقلا یطختت اقیسولا

 .رابکلا نییقیسوما قورع ین اقیسولا يرست امك .لصاوتلا

 اقيسوملا لهأ ضعب روهظ ثيدحلا يبرعلا ماعلا دهش
 ةلحارلا ةيروطسألا ةينغملا .موئلک مآ لثم ماظعلا
 ءرحاسلا اهتوصو اهيناغأب نتف ليج ىلع تنميه يتلا
 رعشلا هتوصب ءاضأ يذلا باهولا دبع دمحم راقيسوم او

 سوفن يف ًاخفان .هایحأو ةيبهذلا هروصع نم يبرعلا
 .ينغلا مهثارتب زازتعالاو ءایربکلا هیعمتسم

 نم ًاریثک نآ هونغمو نیرشعلا نرقلا ونانف ملعی له
 نٍا ؟عسانلا نرقلا يملسم يديآ ین نمکی مهتنهم لوصآ
 اولمعتسا -صاخ هجوب يدنكلا مهنمو -نینانفلا كئلوآ

 .اقيسوم ا ةباتك ماظن يف مدختسي يذلا يقيسوملا طیونتلا

 عطاقم نم ًءامسأ يقيسوملا ملسلا تاطونل اوعضو امك

 هذه لكشتو .ةجفلصلاب تفرع يتلا فورحلا نم الدب
 .مویلا اقيسوم يف يساسألا ملسلا عطاقما

 ةمدختسمل ا ةيبرعلا ءابفلألاو ملسلا نيب توصلا لثامتلا نإ

«Le «celà ous cel) «Jisنيس مال “ àدعي عساتلا نرقلا  

 حرتقا دقف ؛ةيقيسوملا تالآلا ضعب نوملسم لا روط

 لقص ةيلمع ليصفتلاب ةنس ةئمو فلأ لبق يدنكلا

 ةينوكلا تالالدلا شقاني ناك يذلا تقولا يف دوعلا

 دحاولا نمّثلل ةيئابفلألا ةيشاحلا همادختسابو .اقيسوملل

 قيرغإلا نييقيسوملا دنع ام ىلإ ًاديدج فاضأ دق نوكي
 .مهتازاجنإ روطو

 فبابرلا روطف ييارافلا ءاج ةنس نیعبس وحنب يدنكلا دعب
 .يقيسولا نوناقلا ةلواط عرتخاو ,نامکلا ةلئاع فلس

 رشع يناثلا نرقلا يفو ءىقيسوملا يف بتك ةسمخ فلأو

eaاقيسوملا ةيرظن نع “ريبكلا ىقيسوملا باتک" هباتک  
 !GLA ريثات رمتسا دقو .ةينيتاللا ىلإ اهنمو ةيربعلا ىلإ
 .رشع سداسلا نرقلا ىتح اذه هباتكو



 x بيصأ يبص جالع اهتطاسوب لواحو اقيسوملل ةيجالعلا ةيبطلا ةميقلا كردأ نم لوأ يدنكلا ناك
~ 

 p 3 PF سس ىلإ ءوجللا ررقف ءءابطألا ريهاشم مظعم راشتسا امدعب لمألا دقف دق هدلاو ناك .يعابرلا للشلاب
Le z7  

 اوفزعي نأ مهيلإ بلطو .اقيسوملا هنع اوذخأ نيذلا هتذمالت يدنكلا اعدف .ةريخأ ةلواحم ف يدنكلا

 دلاو نم يدنكلا بلط نسحتي ذخأ امدنعو ..فزعلا ءانثأ يف ملكت مث .دنتساو ,يبصلا یخرتسا .هل

 هتلاح ىلإ يبصلا داع ىتح اقيسوللا تفقوت نأ ام نكلو روفلا یلع لعفف هنبا ثدحی نآ يبصلا

 .هتايح يف ةضراع ةثداح كلت ال” :يدنكلا لاقف فزعلا يف نويقيسوملا رمتسي نأ دلاولا دارأ .ىلوألا

 جالعلا حبصأ نيحلا كلذ نمو .“يهلإلا لجألا كنبا لمكتسا دقل .دحأ رمع ليطي نأ دحأ عيطتسي ال

 .ةيلقعلاو ةيفطاعلاو ةيدسجلا تالاحلا ءافش يف ةدعاسملا ةيحصلا ةياعرلا نهم نم ةنهم يقيسوملا

 اقيسوملا يف ةمدختسملا ةيقيسوملا تالآلا نم ريثك

 تارتسكروألاو كورلا قرف اهمدختست يتلا «ةيديلقتلا

 ةيمالسإلا لوصألا ىلإ اهدعاوقو اهؤامسأ عجرت مويلا

“Lute” Ji damga ENG Fadlنم (توللا)  

“Rebec”s “sg”فبابرلا نم (كيبرلا)  guitarg 

 SI! Go (Sud!) Nakerg“ «“ةراتيق” نم (راتيغلا)

 .زعاما دلج نم ءاطغ تاذ ةيبشخ ةلبط يهو

 اقیسوطا ةلاحرلاو راجتلاو نورفاسلا نویقیسولا دعاس

 يف مهسأ ام وهو ءابوروأ ىلإ اهقيرط قش ىلع ةيبرعلا
 مايأ لاغتربلاو اينابسإ يف ةينفلاو ةيفاقثلا ةايحلا ليكشت
 ةلثمألا ضعبو .ةنس ةئمنامث ماد يذلا يمالسإلا مكحلا

 gY “Cantigas de Santa Maria” DLS یف كلذ ىلع

 (Alfonso رشاعلا وسنوفلأ نم رمأب 2 ماع وحن بتك

«(X el Sabioنوغارأو ةلاتشق كلم  Castille and) 

tög (Aragonةينيد ةينغأ 415 نم ةعومجملا هذه  

 .ءارذعلا ميرم نع

 ريغ ءابوروأ يف اقيسوملا رشن يف ًارود نوديدع دارفأ بعل
 ينعي يذلا .بایرز وه ,يروطسآ ذوفن هل ناك ًادحاو نأ

 هترشب نولو يجشلا هتوصل كلذب بقل .“دوسألا رئاطلا”

 رشاعلا وسنوفلأ رمأب فلأ یشع ثلانلا نرقلا yo "Cantigas de Santa Maria" US يف ارهظ امک نایقیسوم



 í دق امدنع“

 ابوروا ىلإ برعلا

 رثکا اوناک ,نماثلا

 ممألا نم امدقت

 يف ةيبوروالا

 تالالا ةعانص لاجم

 اذهو ,ةيقيس ةي وملا

 مهرثأ للعي ام
 يقيسوملا
 .”شهدملا

 خرؤم (C Engel) لجنأ .يس

 نيرشعلا نرقلا نم ىقيسوم

 يدادغب iws ًابوهوم ًاذیملت ناکو ,ةرمسلا ةديدشلا

 ًاديور هذاتسأ نازبي اذخأ هقوفتو هتبهوم نكلو ,روهشم

duos;سلدنألا ىلإ يومألا ةفيلخلا هاعدتسا اذهلو . 

 دبع ةفيلخلا دنع م822 ماع ةبطرق طالب يف بايرز رقتسا
 .لخادلا نمحرلا دبع يومألا ةفيلخلا نبا «يناثلا نمحرلا

 قفني ةفيلخلا ناك ثيح ءبسانم لا تقولا يف لصو دقو

 فرتعاو كانه بايرز نف رهدزاف ءاخسب نونفلا ىلع

 رانيد 200 رهش لك يف هل نيعو طالبلا ينغم ادغو .هب
 هعفد دقو .ىرخأ ةديدع تازايتما ىلإ ةفاضإ ءيبهذ

 ..هعادبإو هتبهوم ريوطت ىلإ عيجشتلا كلذ

 دهعم لوأ ةبطرقب أشنأ ؛ةريثك تناكف هتازاجنإ امأ

 امک ,يقيسولا فیلأتلاو عاقيإلا ملعي ملاعلا يف يقيسوم

 .ًاسماخ ًارتو هيلإ فاضأو دوعلا ةلآ ابوروأ ىلإ لخدأ

 حانج مداوق نم ًةشير ةيبشخلا فزعلا ةشيرب لدبتساو

 عضوف اهلك ةيقيسوملا ةيرظنلا ميظنت داعأو .رسنلا

 ةديدج ًاقرط دجوأ كلذبو ءقرح ةينزوو ةيعاقيا رییاعم

 .(يرتسكروألا نحللا ءةبونلا ءلجزلا .حشوملا) ريبعتلل

 نايلوج يلاطيإلا يقيسوملا خرؤملا لثم نوريثك لوقي
:Julian Ribera) |no)ناحلألا جزم نفو قابطلا 4!  

 دهعم يف ةرم لوأ تروطتو تأشن دق تامغنلا عيرفتو

 e1000. ماع وحن يقيسوما ةبطرق

 wo) (Henry Terrace) 75 يرنه لاق نیرشعلا نرفلا قو

 (بایرز) يقرشلا اذه لوصو دعب" :يسنرفلا خرؤمملا

 ءاهلك ةبطرق يف ةايحلا ىلع ةيهافرلاو ةرسملا حير تبه

 ناك ذإ ؛ةعئارلا ةجهبلاو رعشلا نم وج هب طاحأ ثيح
 عاقيإلاو يقيسوملا فيلأتلا نع رشع نماثلا نرقلا نم ةطوطخم .دوعلا ىلع نافزعي نيمداخ ةبحصب ًاليل هتاينغأ فلؤي

oa dob JI oesاغآ رضخ يناماك هفلؤلل “تاماقملا ميهفت” باتك . 

 .نامكلا ةلئاع فلس هذه ةبابرلاو



 ةيويسآ -ةيبوروأ ةلود لوأ ةينامذعلا ةفالخلا تناك

 ةناهرنهم ةقرف تناکو .ةيرکسع ةبفسوم قرف تاذ

)Mehterhare)تسسات يتلا ةيقيسوما  els1299  

 مضخ ف تلصو امرو .هتالمح ف ةفيلخلا قحلت

 ناك .ودعلا فيوختو دونجلا تايونعم عفرل ةكرعملا

 ةفلؤم ةيقيسوم ةقرف يوبخنلا يراشكنإلا شيجلل
 لوبطلاك تالآ نومدختسي ءاضعأ عست ىلإ تس نم

LL oi zlto (Zurna) baylaتاثلثملاو » 

Zil -LIY Stallsتناك يتلا برحلا لوبطو  

 .لامجلا روهظ ىلع لمحت

 شيجلل ةعباتلا ةيقيسوملا ٌقرفلا نويبوروألا ىقتلا

 ةعيلقت ترس .برحلا فو ملسلا ف يراشكنإلا

 تالفح ىلإ ةينامتعلا ةيكرتلا تالآلا حادختسا

 ةعيلقت لثم تارافسلا اهمیقت يتلا لابقتسالا

(Turquerie) “syg AI”مزه امو .ابوروأ $  

 اوفلخ 1683 ماع انییف باوبآ دنع نویراشکنالا

 رثأتلاو حقالتلا كلذ ىدأف .ةيقيسوملا مهتالآ مهءارو

 نإ ىتح «ةيبوروألا ةيركسعلا قرفلا روهظ ىلإ

 تربانوب نويلبان دهع يف ةيسنرفلا ةيرکسعلا قرفلا

(Napoleon Bonaparte)ةزهجم تناك  OL 

 .لوبطلاو (ليزلا) تاجنصلا لثم ةبنامثع ةيقيسوم

 ةكرعم يف نويلبان راصتنا يف لضفلا نإ ليقو

 ضعب ف دوعی 1805 ماع (Austerlitz) زتيلرتسوأ

 ناك يتلا قاوبألا جيجضل يسفنلا رثألا ىلإ هبابسأ

 .ةكرعملا لالخ اهيف نوخفني نويقيسوملا



 لامج دمتعی"
 هقسانتو میمصتلا
 هعاقیاو هتفاشرو
 ىلع نسحلا

 .”ةطاسبلا

(Plato) 5sleXsi 

 زارطلاو ةضوملا
 وه ًامئاد نوكيس نمزلاب .طبتري ال يذلا ميمصتلا نكل ءبهذتو ءايزألا تت اهر
 راكفألاو ميماصتلا نم ًاريثك نأ فشتكن نيح شهدنن ال كلذل .عيفرلا قوذلا ساسأ

 تناك امدنع ةنس يتئمو فلأ لبق ابوروأ ىلإ تلصو دق سابللاب ةقلعتملا ةيبرغلا

 .يمالسإلا ماعلا نم ًاءزج اينابسإ

obs d>ناك «عساتلا نرقلا يف ةينابسإلا ةبطرقب  

 ءايزأ عدبمو ءكولسلا بدأ يف بابشلا دئارو ًايقيسوم
 ]2800) رتسبیو نوسبج بتاکلا لاق .كلذک میماصتو

dic (Websterيف  Rageh) jos eel) ge dite 

le (Omarيس يب يب” نويزفلت ةانق “ (BBC)نمضو  
 *يمالسالاابوروآ خیرات* نع ثیدحلا اهجمانرب

why) Ube” «(An Islamic History of Europe) 

 كرويوين وأ سيراب يه دادغب تناك ذإ ؛اهلك ءايزألا هعم
 ىلإ دادغب نم اذه مراعلا راكفألا قفدت ناكف ..اهرصع

 «حئاورلا تاليزمو «نانسألا نوجعم هعم رضحأ .ةبطرق

 ةبطرق يف ناكو .عقاولا وه اذه ..ریصقلا رعشلا ةعيلقتو
 .*..يراجلا ءالاو .يحصلا فرصلاو عراوشلا ریونت ماظن

 بلج اهنمو ًاميظع ًايركفو ًايفاقث ًازكرم دادغب تناك
 ىتحو ةدئار تاعيلقتو ةديدج ةدئام تاودأ بايرز
 هتفا اذهبو LILI Sey OS .ولوبلاو جنرطشلا باعلأ

 رهاظملاب ءافلخلا طالب رثأت دقل .ةقانألاب همسا طبتراو

 نيح يف :ةخذابلا هبيلاسأو عيفرلا هقوذ لضفب ةرخافلا

 اوعتمتساو ريصقلا رعشلا ةصّق نويداعلا نويبطرقلا دّلق

 .اينابسإ ىلإ هعم هبلج يذلاك يدلجلا ثاثألاب

 يسنرفلا خرؤملا لاق ءبايرز نم ةنس يتئمو فلأ دعب
 ًابايث عدبأ بايرز نإ” (Henry Terrace) سیربت يرنه

 نأ يغبني يتلا تابسانملاو ًامامت قفاوتت ةيفيصو ةيوتش
 ةيلصف فصن ًابايث فاضأ امك .اهنم يز لك اهيف سبلُي
 ةيقرشلا بايثلا لخدأو .لوصفلا نيب ام تارتفلا مئاوتل

 يتلا ءايزألا ةعنص تميقأ هريثأتبو .اينابسإ ىلإ ةهفرملا
 ام فافش جيسن نم فطاعمو ًاططخم ًاجيسن تجتنأ

 .“يبرعلا برغملا يف مويلا دهاشت تلاز

 ةبقاعتملا لايجألا مارتحا هتازاجنإ لضفب بايرز بستكا
 هیفو الا يمالسالا ماعلا يف دلب نم امف ؛اذه انموي ىتح

 امو .بايرز مسا لمحي ىهقم وأ دان وأ قدنف وأ عراش
JI)هنومرتحيو هل نونيدي برغلا يف نويقيسوملاو ءاملعلا . 



 «لوألا دمحأ ناطلسلا موبلأ” هناونع رشع عباسلا نرقلا نم طوطخم

 .هنامزل ةيجذومنلا ءایزْألا gw (Kalandar Pasha) LiL ردنالاكل

 روطت ةكرح عم اينابسإ يبونج يف بايرز دوجو نمازت
 ةيصخش ىلإ هّلوح امم ًامومع يمالسإلا ماعلا تزه

 .لوحتلا كلذ عم تقفارت ةيروطسأ

 ةايحلا طمن -سلدنألا يف ةصاخبو -نوملسملا روط

 ةسبلأو ةصاخ ًةمعطأ مهرايتخا ناك ..ةشيعملا زارطو

 ًايساسأ ًارمأ ةعونتم داومو شامق نم ةعونصم ةنيعم
 ةيوتشلا سبالملا تناك .ةديغرلا ةايحلاو ةحارلا ريفوت ىف

 امأ ءفوص وأ یفاد نطق نم ًاساسأ عنصت ناولألا ةنكاد

 ريرحلاو نطقلاك ةفيفخ داوم نم تناكف فيصلا ءايزأ
 .ةيلحم ةغابصب ,ةعصان ةحتاف ناولأبو ناتكلاو

 ةدمتعلتا تاعانصلا نم اددع سلدنألا وملسم :ثرو اهك

 كلذ يف امب ءنامورلا اهروط يتلا نايدنسلاو طولبلا ىلع
 ةعانصلا هذه اوفثكو .ينيلفلا لعنلا تاذ ةيذحألا ةعانص

 ناك .ريدصتلاو ةراجتلا ةعلس تحبصأ ىتح اهوعونو

 يذلا نانفلاو قارقآ اهعمجو قروق ىمسي ءاذحلا

 ءالوه نيب نم ناکو .*قارق" یمسپ جتنملا اذه عنصي

 فوصتم لجر ءيبرع نبا ركذ ام بسحب «"نینانفلا"
 ةعلسلا هذه يعناصل ناكو .هللا دبع ىعدي ايليبشإ نم

 هطانرغ يف نآلا ىمستو «نیقارق یعدت مهب ةصاخ ءایحآ

.(Caraquin) (3555 

 يطقسلا امه ىطسولا ةيبوروألا روصعلا نم نابتاك ركذ

 تاذ ةيذحألا ةعانص نع ةلصفم تافصاوم نودبع نباو

 اهب طاخي ناك يتلا كلت اهرهشأ نمو «ةينيلفلا لاعنلا

 ضعب ناكو .ةليئض ةقيقر نوكت الثل اهترخؤم يف دلجلا
 اوففخیل بعکلا تحت ًالمر نوعضی ةيذحألا يعناص

 .ءارتهالا دنع ءاذحلا میطحت ىلإ يدؤي اليك هتأطو نم

 كلت نم ًاديدع سلدنألا حتف دعب نويحيسملا ىّنبت دقو

 .ًايقرو ًامدقت اهرثكأ ناك ام ًاصوصخ ءايزألاو جذامنلا

 يرتشت يك ةيلاتلا ةرملا يف قوسلا ىلإ جرخت امدنعف كلذل

 ,ةقانأ اهرثكأو نيممصملا تيناوح رخفأ نم ءايزألا رخآ

TS 2 E E 

5 5 5 5 7 | 
8 0 

£x ۳ 

Fa pe 

RE. A 

Ag age io Lui RN 

 امدنعو .ةنس فلأ لبق ناك يذلا يلاعلا بعكلا ركذت

 لبق بايرز ركذت Loi وأ ًافيفخ ًايفيص ًالاطنب برجت
 هذه لثم قالطنا نمز كلذ ناك ذإ din يتئمو فلأ

 .ابوروأ ىلإ قرشلا نم ءايزألاو تاعيلقتلا



 عساتلا نرقلا يف :نيميلا ىلإ تحت

 صيلخت يزلوو لانيدراكلا ررق رشع

 ريغ لسألا نم نوتبماه رصق ضرأ
 .داجسلاب هنع ضاعتساو يحصلا

 ًاددعو ةيقشمد ةداجس نيتس بلط

 .ةيقدنبلا ةنيدم نم ًاليلق

 داجسلا ناك :راسيلا ىلإ تحت

 تالحرلا يف لامجلل ةوسك مدختسي

 نم ام ىوتسم يفضيل ةليوطلا
 كلذك مدختسي ناكو «بكارلل ةحارلا
 .اهيف نؤملا عضول (جورخ) ًالودع

 داحسلا

 .فرغلا ضرأ ىلع شرفي ناك يذلا لمألا تابن لحم ةنس ةئمسمخ لبق داجسلا لح

 .نيح ىلإ نيح نم ريغيو

 ف فورعمملا فوسليفلا (Erasmus) سومزاريإ ثدحتي

 شرفت تناك يذلا لسألا تابن نع ءرشع سماخلا نرقلا

 :برق نع اهفرع دقو ءارتلجنإ يف فرغلا تايضرأ هب
 ىطغتو ضيبأ نيط نم ةقبطب ىوست ضرألا تناك”

OLYةروصب نكلو ءنيح ىلإ نيح نم ددجي يذلا لسألا  
 نأ نود يه امك ىلفسلا ةقبطلا لظت ثيحب ةنقتم ريغ

 قاصبلا اهلخاديف ًانايحأ ةنس نيرشع براقت ّةدم سمت
 ثورلاو «لاجرلاو بالکلا نم حشرپ امو ءيقلاو مغلبلاو
 .دعت ال يتلا ةهيركلا داولا نم اهریغو كمسلا تایافنو

 ًاراض هارآ يذلا راخبلا اهنم دعاصتی سقطلا ريغتي امدنعو

 رثكأ ةحص ىلع نوکتس ..ارتلجنٍا نآ فیضآ امرو .ةحصلاب
 ...لسألا تابن مادختسا نع تلخت اذإ

 نيرشع لالخ سمت ال ةيضرأ نم قلازملا هذه لثم يفالتلو

Leleرصق نا لبق  OW (Hampton Court) Goimle 

 يزلوو لانيدراكلا رماوأ ىلع ًءانب موي لك لسألا ريغي
.(Cardinal Wolsey)ثيبمال رصق 39  Lambeth) 

 ةروص -ةیزیلجنالا ةسينکلا ةفقاسآ سیئر رقم - ۵

 1483-1461 King) 13077۵70 1۷) عبارلا دراود! كلملل

 نسحلو .عصانلا رضخألا لسألاب ةشورفم ةفرغ يف سلجي

 ضرأ ةيطغأب ًايصخش يزلوو لانيدراكلا متها دقف ظحلا
 ماع رمأ نيح لسألا نم نوتبماه رصق ًاريخأ صّلخف ,هفرغ
 (17ءمنعع) ةيقدنبلا نم تاداجس عبس راضحاب 0

 (Damascene) يقشمدلا داجسلا نم یرخآ نیتسو

di psal)قد  

 ةفورعم تناك ذإ ؛مالسإلا لبق ام ىلإ داجسلا ةعانص دوعت

 دارفأ ىدل ةعئاش تناك امك ةيرصم لا ةراضحلا ريكاوب ذنم

 لوضانألا لئابقو «ةيسرافلاو .ةيودبلا ةيبرعلا لئابقلا
 ,ةيلمرلا فصاوعلا نم مهيوؤت ًامايخ هولعج اوناك نيذلا



 مهتاولخل ناردج رئاتسو «ةحارلا مهل رفوي ضرألل ًءاطغو
doled!جورسلاو بئاقحلاو رثدلا لثم ىرخأ تاياغلو . 

 باجعاو صاخ ريدقتب نيملسم لا دنع ىظحي داجسلا ناك

 تاینقت اوروط ءكلذ نم يحوبو .ةنجلا شرف نم ًاءزج هفصوب

 .ةشهدم فراخزو ناولأب مهداجس اونيزف ةكايحلاو ميمصتلا

 ءنيملسملا دنع ءايميكلا ملع روطتل ًاضيأ كلذ يف لضفلا دوعيو

 ةغابدو ةجسنألا يف لمعتست ةديدج ًاغابصأ نوجتني اوناك ذإ
 سيداب نب زعملا ماعلا هعدبأ ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو .دولجلا

 ًاعاونأ ركتبا امدنع رشع يداحلا نرقلا يف يجاهنصلا يميمتلا

 هباتك يف اهضرع ةينيولتلا جئازم او ةنولملا ةغبصألاو ربحلا نم
 مالقألاو طخلا ةفص هيفو “بابلألا يوذ ةدعو باتكلا ةدمع”

 .ديلجتلا ةلآو غابصألاو ربحلاو قيللاو دادملاو

 هترهش تعاذ كلذک .هناولأب يمالسالا داجسلا رهتشا امکو

 ةمجنلا نمضتت يتلا ةيسدنهلا هلاکشآو ةسيفنلا هعاونأل

 لوح اهلك عضوتت «ةيدرولاو .ةثلثلاو .ةينامثلاو .ةیسامخلا
 لاكشألا هذه لوح تاحاسملا تناكو .ةريبك ةيزكرم ةعيصر

 ىلإ اهضعب دشت يتلا ةيتابنلا لاكشألاو ةيبرعلا ةفرخزلاب ألمت

 .قسانتلاو دحوتلا نم سحب ضعبلا

 ةعاقل ةعساو ًاضرأ يطغيف ًادج ًاريبك داجسلا نوكي نأ نكمي

 ًاناكم دارفألل رفوي ًادج ًاريغص نوكي نأ وأ ءاهلمكأب لابقتسا

 هتداجس ءرملا عضي ثيحف ؛سولجلا وأ ةالصلل حلصي ًافيظن

 .ةفيظن اهنأ كردي ضرأ ةعقب ىلع

 ةناكملل ًازمر حبصأو ابوروأ يف ًاعيرس ًاجاور داجسلا ىقال
 (King Henry نماثلا يرنه كلما نأ فرع دقف .ةعيفرلا

 كلمي ناك 1547و 1509 يماع نيب ام مكح يذلا 11

 ةحول هرهظتو .يمالسإلا ماعلا نم ةداجس ةئمعبرأ نم رثكأ

 ميماصت عم ةيكرت ةداجس ىلع ًافقاو 1537 ماع يف تمسر

 81 ص رظنا .هرئاتسو هبوث نیزت ةيمالسإ

Ulنرقلا ف ناكف يمالسالا داجسلاب يزيلجنا لاصتا لوآ  

 William the) e3lJl eUJs دیفح مذق Lus رشع يناثلا

 ۸0067 08 ينولك ريد يف ميقي ناك يذلا

(Clunyنأ ركذلاب ردجيو .ةيزيلجنإلا ةسينكلا ىلإ ةداجس  
 يف جتني ناك فوصلا نم عونصملا داجسلا نأ ركذ يسيردإلا

 نآلا نیتعقاولا (6) ةيسرمو (طنصناا) الیشتنیشت

 .ماعلا ءاحنأ ىلإ امهنم ردصي ناك ثیح هینابسا يف

 فيك ىطسولا نورقلا رخاوأ يف تمسر يتلا تاحوللا نيبتو
 يأر ًاضيأ انل نيبتو .هدوجو نكامأو .مدختسپ داجسلا ناک

 عبارلا نينرقلا لالخ داجسلا ناك ابوروأ يفو .هيف سانلا
 ةينيدلا تاحوللا يف رمألا لوأ مدختسي رشع سماخلاو رشع

 ايلعلا ةقبطلا ءانبأ ضرع رشع سماخلا نرقلا يفو .ةيحيسم ا

 مهتويب ذفاون نم داجسلا عطق ضرألا يكلامو ماكحلا نم

 ةداجس جسنت ةيكرت ةديس

 دجسي ملسم ؛لؤن ىلع
 .ةالص ةداجس ىلع



 داجسلا ناك

 اياده مدقي
 ةلدابتم ةنيمث
 تاثعبلا ءانثأ ىف
 ةيسامولبدلا

 .ابوروا ىلإ
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 يروتيف يلاطيإلا نانفلا هروص ام اذهو ءاهتافرشو
 dite Yo 1494 ele (Vittore Carpaccio) ويشتابراك

 قالطناو نيبيطخلا ءاقل” ةريهشلا هتحول يف ةيقدنبلا

Meeting of the Betrothed Couple and) glesul 

.(the Departure of the Pilgrimsنرقلا دهشو  

 اهتایضرآو دئاولا يطخت ةينييزت تاداجس رشع عباسلا

 .داجسلا ضرعل نئازخو تاهجاو كلذکو

 ًاضیأ يمالسالا داجسلا نویکیجلبلا نونانفلا مهلتسا

 (eh (Van Eyck) ناف اهمسر يتلا ةروهشلا ةحوللاف

 ةديسلل ةيكيجلبلا (81211865) جورب ةنيدم يف 1436 ماع

 (Donatian) نايتانود سيدقلا عم اهلفطو ءارذعلا

 Canon Van) bb ريد ناف نهاكلاو جروح سيدقلاو

 ةداجس ىلع ةسلاج 82 میرم ةديسلا نيبت (6 6

 ةلوصوم دورو لوح ةموسرم ةيسدنه لاکشآ تاذ

 .ةررکم سوژرلا ةينامم موجنو تانیعم

 ةرشن دجن ثیح «لاع ریدقتب يمالسالا داجسلا يظح
 (Victoria and Albert تربلأو ايروتكيف فحتم

Gad 3 (Museumتیولکه تالحر" يف ًالصف سبتقت * 

olg (Hakluyts Voyages)ىلإ ةنيعم تاهيجوت”  

eنروثلباه ناغروم  (M. Morgan Hubblethorne) 
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 لصفلا ثدحتي .“1579 ماع سراف دالب ىلإ لسرأ يذلا

 ىلإ سراف دالب نم داجس يعناص مادقتسال ةطخ نع

 ًاداجس سراف دالب يف دجتس” :تاهيجوتلا لوقتو .ارتلجنإ
 تاذ .ةنشخلا ةيفوصلا طويخلا ةلاسن نم ًاعونصم

 نأ كيلعف .ماعلا يف عاونألا لضفأ نم يهو «ةعئار ناولأ

 كلت ةغابص ماظن ملعتتو تادلبلاو ندملا كلت ىلإ أجلت

 نكمي ال ثيحب ةنيعم ةقيرطب اهغبص متي يهو .ةلاسنلا
 نإف ..لخ وأ رمخ وأ رطم اهيف رثؤي وأ لوزت نأ اهناولأل

 داجسلا ةعانص نفل دحاو نقتم لماعب تأت نأ تعطتسا

 مث نمو .ةكلمملا ىلإ نفلا تبلج دق نوكت كنإف يرتلا
 ."كتکرش جاتنإ دادزي

 رخآ داجس يأ قري م ينامثعلا /يرتلا داجسلا بناج ىلإو

 /يمجعلا داجسلا ىوس عساو يبعش راشتناو ةدوج ىلإ

 دهعلا يف ةلودلا هاعرت ًارامثتسا حبصأ يذلا يسرافلا

 عم ةيراجتلا تاقالعلا نويوفصلا روط دقو .يوفصلا

 ىتح «(1587-1629) لوألا سابع هاشلا دهع يف ابوروأ

 سيئرلا ردصملا يه ريرحلا نم مهتراجتو مهتارداص تتاب

 اياده تاجتنملا كلت تراص مث .اهتورثو ةلودلا تالوخدم

 .ابوروأ ىلإ ةيسامولبدلا تاثعبلا اهلدابتت ةنيمن

 لطف Ligas D sfide dec ةاحسلا ةعانص تناك



 ىلإ اهليوحت لبق قرولا ىلع جذامن مسرل نيممصم

 عساو قاطن ىلع متي كلذ ناك .ةجوسنم ميماصت

 .نييبوروألا نيكلهتسملا نم ةفيثكلا تابلطلل ًارظن
 olėlS (Tabriz) (Kashan) زيربت يف نويفرحلا جتنأ

 رهبت ميماصت ùleySg (Isfahan) (Kerman) ناهفصأو

 ةعيصرلاب fes ةقدب ةجوسنم .بابلألاب ذخأتو نويعلا
 تاداجسو بیراحلا تاداجسب ًارورم :ةداجسلا زكرم يف

 صاخشألا روص لمحي يذلا داجسلاب ًءاهتناو «تايرهزم ا
 ناكو .نييبوروألا ماكحلا نم ديدعلل ةلابنلا تاراعشو

 ةعيصر هب طيحت عبرم زكرم تاداجسلا نم ريثكل
 .ةفلتخم تاعاستاب ةطرشأ ةدع مضت نأ نكمي ةيشاحو

 داجسلا ةعانص تأدب رشع عساتلا نرقلا لولحبو

 تاعارصلاو ةيخيراتلا ثادحألا كلذ بابسأ نمو ءرسحنت

 عرش نأ ىلإ ءاهنمأو اهرارقتسا سراف دالب تدقفأ يتلا
 يف مهب ةصاخلا داجسلا ةعانص ريوطت يف نويبوروألا

 ,رشع نماثلا نرقلا

 ةياعرب يمالسإلا داجسلا ياحي عون ًالوأ ابوروأ يف جتنأ

 "16) نونفلل ةيكلملا ةيعمجلا تعجش دقف ؛ةيزيلجنإ

(Royal Society of Artsةحجان ةعانص ةماقإ  

gleداجسلا اديه“  Principle of Turkish) “Jill 

 زئاوج 1759و 1757 يماع نيب ةيعمجلا تمدق اذكهو ..تآفاكمو تاناعإ ءاقل 15

 .يرتلا داجسلا ياحي داجس لضفأل ًاينيلرتسإ ًاهينج 150 ةميقب

 ةرفاوتملا علسلا صخرأ نم ةعلس .ةمدقتملا ةثيدحلا ةعانصلا داوم لضفب داجسلا ادغ دقل

 هالعج داجسلا امهعيشي ناذللا ءفدلاو ةحارلاف .بتاكملاو ,ققشلاو .تویبلا تایضرآ ةيطغتل

 ىعسي ةيهافر ةعلس دعي داجسلا نأ امك .ضرألا شرفل ًالامعتسا لئاسولا رثكأو ةيبعش رثكأ

 نيدلا ءالع طاسب” ةرهش تفاضأ نيح يف «ةراجتلاو جيسنلا فحاتمو داجسلا عمج ةاوه هيلإ

 نم داجسلا ةعانص تحبصأ اهلك لماوعلا هذه لضفبو .يفطاعلا هرحس ىلإ ًاصاخ ًاقنور “رئاطلا

 .ثيدحلا ملاعلا يف ةايحلا تايرورض
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 ةمكحلا تيب

 .ةرهدزملا يمالسإلا ماعلا ةمصاع تناك امدنع ةنس يتئمو فلأ لبق اهتورذ دادغب تغلب

 ةرهش يهو .ةفاقثلاو نيركفملاو ءاملعلا ةنضاح اهنأب ةنس ةئمسمخ رخافت تلظو

 .مهدعب ىأ نمو ..لكوتملاو نومأملاو ديشرلا :نييسابعلا ءافلخلا مكح لظ يف اهتبستكا

 ةنيدطاو ءيركفلا روطتلل ًازكرمو ءارث ماعلا ندم رثکآ دادغب تناک ةرتفلا كلت لالخو

 .ةمسن نويلم نم رثكأ اهيف ميقي ناك ثيح ؛ةينيطنطسقلا دعب ًامجح ربكألا

 .ًاميظع ًارود اهتيمنتو اهريوطتو مولعلاو .دادغب يف فاشتكالاو ةيمنتلا ةورذ يف ًاعم سانلا عمجت

 ةورذلا كلت ىلإ ةرضاحلا هذه لوصو يف ببسلا دوعيو

 ضعب نأ اهنم «لماوعلا نم دیدع یا اهیلع اهظافحو
 ةيعادبالا لامعْألا عمجب ًایصخش نیمتهم اوناک ءافلخلا

 ءاملع اوبطقتساو «بتکلا اوبلجو «ةيملعلا تاركتبم او

 مظعآ نم ةدحاو اوئشنیل نیملسم ریغو نیملسم
 .“ةمكحلا تيب” اهوّمس خيراتلا يف ةيركفلا تايمداكألا

 يبعشلا جيسنلا ةعاربب نورقملا يركفلا عبنملا اذه

 مولعلاو نونفلل ًارقم نييسابعلا ةمصاع نم لعج عونتملا
 نونفلاو ةفرعملا رشن يف هتبعل يذلا رودلا ناكو «بادآلاو

 لحارم بسح نيمساب “ةمكحلا تيب” ةيهداكأ تفرع
 نوراه دهع يف ةدحاو ةعاق تناك امدنعف ؛اهروطت

 ىتح تمن مث “ةمكحلا ةنازخ” مسا اهيلع قلطأ ءديشرلا

Quali] dao d us agas easمبنا اهیلع .قلطاف  
 (House ةمكحلا راد ينعي امهالكو “ةمكحلا تيب”

 ةبتکم" مساب تفرع ةريبك ةبتكم مضتو .(0[ 15ه

 ةعومجم ىلع لمتشت “ةمكحلا ةنازخ” وأ “ةمكحلا

 رمألا ةديدع تاغلب ةيملعلا تاعوضولا نم ةلئاه

 .ةملكلا ینعم لکب ةيملع ةيهداكآ اهلعج يذلا

 ةفيحص ق (17۱07 Whitaker) ySussg نایارب بتک

 | ربمتبس يف ةرداصلا (1716 ©1/4701011) “ ةيزيلجنإلا نايدراغلا“

 ىهاضي ال ًازكرم ناك ةمكحلا تيب نإ” :لوقي 2004 لولبأ

 تايضايرلا كلذ ف ام مولعلاو ةيناسنإلا مولعلا ةساردل

 تسردو .ایفارغجلاو ناویحلا ملعو ءایمیکلاو بطلاو كلفلاو

 ةيسرافلاو ةيدنهلا صوصتلا ىلع ادامتعا مولعلا هذه

 سديلقإو طارقبأو نوطالفأو وطسرأ لامعأ  ةيقيرغالاو

 يف بتكلا نم ةيمك ربكأ ءاملعلا عمجو .مهريغو سروغاثيفو

 .“ مهب ةصاخلا مهتافاشتكا لضفب اهيلع اونب مث ماعلا



 .ًانرق رشع دحأ لبق ةمكحلا تيب تدجوأ يتلا ةمصاعلا ؛1932 ماع دادغب

 امدنع تاطوطخملا عمجب يدهملا دمحم ةفيلخلا عرش

 ةفيلخلا هنبا عباتو .ةيبرحلا هتالمح ءانثأ يف اهيلع رثع

 نوراه ةفيلخلا هدلو ءاج ىتح ..هيبأ ةمهم يداهلا

 ةاونلا سسأ يذلا (م809و 786 يماع نيب مكح) ديشرلا

 مكح يذلا نومأملا ةفيلخلا امأ .ةمكحلا تيبل ىلوألا

 ممصو “تيبلا” عّسو دقف :م813 ماعب ًاءدب ةنس نيرشع

 ءاملعلاب ناكملا صغف ءملعلا عورف نم عرف لكل ًاحانج

 نيفلؤملابو نيروهشملا نيمجرتملابو نونفلاب نيصصختملاو
 .ةعونتملا فّرحلاو نونفلا يف نيينهملاو ءارعشلاو ءابدألاو

 ًايموي نوقتلي تاراهملاو لوقعلا هذه باحصأ ناك

 ةباتكلاو ةءارقلاو ةمدقلا تافلؤملا ةمجرت لجأ نم

 رهصنت ةيللاع ةقتوب ناكملا ناك .ةشقانماو ثيدحلاو

 مالكلا يف مدختست تناک يتلا تاغللا امآ «تافاقثلا اهیف
 ةفرعلاو ملعلا ةخل يهو «ةيبرعلا تلمشف ةباتكلاو

 ةيسرافلا ىلإ ةفاضإ ءاهيف كرتشي عيمجلا ناك يتلا

 ةينيتاللاو ةيقيرغإلاو ةيمارآلاو ةينايرسلاو ةيربعلاو
 اهب تبتك يتلا يه ةريخألا هذهو ءةيتيركسنسلاو

 .ةهدقلا ةيدنهلا كلفلاو تایضایرلا تاطوطخم

 مجن زرب ةرتفلا كلت يف نيروهشملا نيمجرتملا نيب نم
 امم رثكأ ةفسلفلا يف بتك .قيرطبلا نب انحوي نامجرتلا

 *تاناویحلا باتک" ةينيتاللا نم مجرتو .بطلا يف بتك

(Ihe Book of Animals)رشع ةعست يف وطسرأل  

 ًاضيأ ًافورعم ًامجرتم قاحسإ نب نينح ناكو .ًالصف
 طارقبأ تافلؤم ةصاخو يقيرغإلا بطلا بتك مجرت

(Galen) سgiılle<g (Hippocrates) 

 فوسليف بيبط وهو .يدنكلا راتخا نومأملا ةفيلخلا
 اوسرد نمم ًادحاو نوكيل «يقطنم يئايميك يفارغج

 هتبتكم يدنكلل ناكو .ءامدقلا نم هريغو وطسرأ تافلؤم

 ."ةّيدْنكلا” مساب اهتعسل اهیلا راشپ .ةصاخلا

 لصتا «لبقتسملا ىلإ هريكفت رظني ةفيلخ نومأملا ناك

 بتك هنإ ليقو .ةفرعم ا ءارو ًايعس ماعلا دالب نم ماكحب
 تناكو ءاهلك هدلب ةبتكم هنم بلطي ةيلقص كلم ىلإ

 هيلإ لسرأف «هل باجتساو ..مولعلاو ةفسلفلا بتكب ةينغ
 يطنزيبلا روطاربمإلا بطاخ امك .هدنع ام مهأ نم ًاخسن

 نم هتيروطاربمإ يف ام ةمجرتل هدنع نم ءاملع ثعبي يك

 .اهراضحإ مهفلك بتك

 ؛مويلا هفلأن امع ةفلتخم ةقيرطب متي بتكلا لقن ناك

 بتكلا لمحل لمج ةئم مدختسا دق نومأملا نإ ليق ذإ

 بتكلا نإف اذكهو .دادغب ىلإ ناسارخ نم تاطوطخم او
 .نفسلاو لفاوقلا عم راطقألا ربعت تناك

 .دادغبب ةمكحلا تيب يف يعوسوملا ماعلا ءيدنكلا اهيف رهظي 1994 ماع ةرداص ةيروس عباوط

 ملعلا بلط"
 لك ىلع ةضيرف

HH ۱ 9 ۱ 

 (هجام نياو me هاور)



 ءبسحف اههجويو ةمكحلا تيب ةسسؤم ريدي نومأملا ةفيلخلا نكي م
 ىنب امك .مهتاشقانمو مهثيداحأ يف ةذتاسألاو ءاملعلا كراشي ناك لب

 نييكلفلا نم ددع هيلع فرشي «“يكلفلا دصرم لا” يمس ًايكلف ًازكرم

 يدوهي ماع مهيف ناكو روصنم يآ نب ىيحي لاثمأ نم نیفرتحلا
 .نومأملا دي ىلع مالسإلا قنتعا هنإ ليق يلع نب دنس ىعدي

 هيبأ وذح اذح دقف .ةمكحلا تيب مامزب نومأللا كاسمإ ىلإ ةفاضإ

 دهاعملا ددع .جيسنلا لماعمو دصارم او ميلعتلا تاسسؤم ءاشنإ يف

 فلتخمم نيعباتملا ةبلطلاب جعت تناك ءًادهعم 332 هدهع يف غلب ايلعلا

 .مولعلاو نونفلا يف تاعوضوملا

 ؛اولعفف :ملاعلل ةطيرخ عضو ءامكحلا نم ةعومجم فلك هنأ ودبيو

 ًاجاور تيقل يتلا “ةينومأملا ةروصلا” وأ “نومأملا ةطيرخ” ب تفرعو
 سویملطب نع ةثورولا ةهدقلا طئارخلا ةرهش یلع تطغف ًاعساو

 .قیرغالا نییفارغجلا نم هریغو

 دمحم ةوخالا نامزلا كاذل ةمکحلا تيب يف نيعماللا ءاملعلا نمو

 اوعرتخاو تایضایرلا ملعب اوفرع ,رکاش نب یسوم دالوآ نسحلاو دمحأو

 عرتخم يدنكلاو یبجلا ملع وبآ يمزراوخلا رهظو «ةيکیناکیم ةزهجآ
 ماعلا بیدألا ظحاجلاو ءةيقيسولا ةيرظنلا فلمو ةرفيشلا كف ملع

 مجرتلا بیبطلا يدابعلا Glew! Ge نینحو «ناویحلا باتک بحاص
 مهنأل باتكلا اذه يف ًارارم ءالؤه ءامسأ درت .نينح نب قاحسإ هنباو

 ىلع ةمئاقلا ةفرعملا حرص اونب نيذلا نيفشتكملاو نيثحابلا مه اوناك

 .نآلا هفرعن امم ريثكل ًاتباث ًاديطو ًاساسأ مدق امم .ةيعقاولا براجتلا

 ديس” ب نيخرؤم لا (Vass AW «میلعتلاو ةيبرتلاب ًاعلوم نومآما ناك
 “ةمكحلا تيب” نإ .دادغب يف ًايفرعم ًاثارت فّلخ هنأل “ةيبرعلا ةراضحلا

 لوقعلاب جعتو ةيويحلاو ةايحلاب ضبنت ةنيدم اهالعج دادغب راهدزاو
 .كاذنآ ةمیظعلا

 انرشأ يذلا يسابعلا ةمكحلا تيب نيب زييمتلا نم دبال ءلاح ةيأ ىلعو

 ةفيلخلا ةرهاقلا يف اهأشنأ يتلا ةيمطافلا (ةمكحلا راد) و ًافنآ هيلإ

 ركذلاب ردجي امك .ًاماع 165 تماد يتلاو 21005 ماع هللا رمأب مكاحلا

 يف تماقأ يمالسإلا ماعلا نم ةيقرشلا ميلاقألا يف ىرخأ ًاندم ّنأ

 رود” قدأ ةرابعب وأ ,قةديدع “مولع رود” رشاعلاو عساتلا نينرقلا

 .دادغب يف ةمكحلا تيب ياحت “ةفرعم



 .دادغب يف ةمكحلا تيبل ةينف ةروص



 ةضايرلا مايأب ًاءدب تايركذلاب ىألم ةبيقحو «ةهورکم یرخآو ةببحم تاعوضومو
 سوؤرب جرختن نأ ىلإ فوفصو لوادج لضفب انتايح لكشتت .تاناحتمالا تاسلج ىلإ

 .ةفرعم ا عاونأ فلتخمب ةمعفم

 ةطبترم يمالسإلا ماعلا يف ةسردملا تناك ةنس فلأ لبق

 دجسم ا نأل ءةفرعمماو نيدلا نيب قرف نكي مل ذإ ؛دجسملاب
 تاعوضوم تناكو .دحاو نآب ملعتلاو ةالصلل ًاناكم ناك

 اذهلو «مولعلاو ةينيدلا تاعوضولا نمضتت سیردتلا

 cum JE lae» ماجسناب ناریسپ نیدلاو ملعلا ناک
 خرؤملا لاق امكو .ماعلا نم ىرخأ نادلب يف نكي ممل اذهو

 (Johannes Pederson) نوسردب زناهوي يراهادلا

 ءرطا فارصناو «نیدلاب ًاقیثو اطابترا ًاطبترم مّلعتلا ناک"
 مل مّلعتلاف ..هلل ةمدخو ةعانقو ًاضر هل نیهپ ًاعم امهیلکل

 OWS لب .بسحف نامرحلا لوبق يف نيبغار ءابدألا لعجي

 (e نوعلا میدقت ىلع نيرخآلا زفحي

 قدابعلاو ملعتلل ًاناکم دجسلا هی دمحم يبنلا لعج

 يبنلا ناكو .ميلعتلا هيف أدبي دجسم سسؤي ام ثيحو
SEاوناكو ءنآرقلا مهئرقي نم لئابقلا ىلإ ثعبي  

 رشتناف ..؟ةفرعلا لهأ” وأ “ملعلا لهأ” ب نوفرعُي

 ةايح نولوجتملا نوملعملا شاعو ناكم لك يف ميلعتلا
 «لقوح نبا رکذپ نآ ةبارغ الف .ةعانقلاو اضرلا اهلم



 يف ىصحأ هنأ ءرشاعلا نرقلا يف :ةلاحرلا رجاتلا يفارغجلا

 !ملعم ةثُمالث وحن ةيمالسالا ةيلقصب (۳۵]هصم) ومریلاب

 ةعست يع دمحم يبنلا دهعل ةرونملا ةنيدملا يف ناك

 دقلو «م622 ماع اهيف ةسردم لوآ تماقو .دجاسم

 ف WS YS ملعتلاو سرادطا لوخد ةرکف ترشتنا
 سرادلا تاثم نماثلا نرقلا يف ةبطرقب ناك .ميشهلا

 ًابيرقت دجسم لك يف ناك عساتلا نرقلا رخاوأ لولحبو
 .ثانإلاو روكذلا ميلعتل ةيئادتبا ةسردم

 نس وحن يف ةيئادتبالا مهتسارد نوؤدبي دالوألا ناك

 الخ ام) دیبعلا دالوآو تانبلا ضعب كلذکو .ةسداسلا

 میلعتلا ناکو .(نوصاخ نوملعم مهل ناك نيذلا ءاينغألا

 سوردلا فو .عیمجلل حاتیل ًادج ةفلكلا ليلق وأ ًايناجم
 ةعستلا ىنسحلا هللا ءامسأ ذيمالتلا بتكي لوألا

 نآرقلا نوسرديو ءروسلا راصق نم تايآو «نيعستلاو

 .باسحلا كلذ ىلإ فاضُيو .ةيانعب

 .ملعلا تيب ىلإ ميلعتلا دتما رشاعلا نرقلا لولحبو
 .جيردتلاب روطتت تذخأ دق سرادملا نأ ينعي يذلا رمألا

 م1066 ماع يفو .ًالوأ سراف دالب يف روطتلا اذه لصحو

 اهسسؤم مسا ىلع “ةيماظنلا ةسردملا” ةقجالسلا ماقأ

 ةسردم لوآ هذه تناکو .يدادغبلا كْلا ماظن ريزولا

 مومعلا یلعو .اهب قحلم لصفنم يميلعت ءانب اهل ةصاخ
 تصصخو .مالسإلل ىلوألا مايألا ذنم سرادملا تئشنأ دقف

 .بتاور نيسردملل

 لامجب اهوئشنُم متهیو قرثکب ینبت سرادلا تناک
 ةددعتم تاناویاو ةحاب ةسردم لكل ناكو .ىنبم لا

 ةفاضإ قالصلل وآ عامتجالل تاعاق وآ سوردلل مدختست

 وأ ةلودلا تسرامو .تآضومو ةيدرف ةماقإ فرغ ىلإ

 ىلع ناكو «ميلعتلا ىلع ةبقارملا نم ًاعون مكاحلا ةفيلخلا

 .هتنهم ةسرامملل قبسم نذإ ىلع لصحي نأ سردملا

 ملسلا يبرملا ءجاحلا نبا لاق رشع عبارلا نرقلا يف

 ..لوزعم ناکم يف سیلو «محدزم عراش يف وأ قوسلا

 ىوتسملاو سيردتلا داوم بسح (OUS go ىلإ تمسق سرادملا تروطت امدنع

 .ثيدحلا تويب «ءارقلا رود وآ "ایلعلا سرادلما" «ةمظتنلبا سرادلا :يميلعتلا

 .ةيبطلا سرادلبا

 ةیئادتبالا سرادلاک ةيواسمو ةماع تاعوضوم مّلعت ةمظتنلبا سرادلبا تناك

 هذه تناكو ءایلعلا سرادلما اهبجوم نولخدی ةيلوآ ةداهشب ةبلطلا اهیف جرختی

 .ةيرق لكو ةيواز لك يف ترشتنا ثيح ًاعویش رثکآ سرادلما

 نآرقلا ةءارق مّلعت ؛ةيبرعلاب ةيلاعلا ةءافکلا يوذل ةسردم ءارقلا رود تناکو

 .ننذؤملاو ةمتآلا بيردتل سرادللا هذه تدجو دقو .هتوالتو

 اهوجيرخ حنُمو .هقفلاو ثيدحلا مولع يف تصصخت دقف ثيدحلا رود امأ

 .دجاسملا يف ةباطخلا يلوت نم اونكمتيل يعماجلا ىوتسملا لداعت ةجرد

 بطلا بالط ناك كلذ لبقو .1231 ماع قشمد يف بطلل ةسردم لوأ تئشنأو

 سرادم رشتنت مو .ةنهللا ىلع بيردتلا لالخ نمو تايفشتسملا يف نوملعتي

 ناطلسلا مکح ءانثأ يف كلذو ءرشع سداسلا نرقلا ىتح عساو قاطن ىلع بطلا

 .نوناقلا ناميلس ينامثعلا



 يناثلا ديزياب ةيلك
(Bayezid II KUlliye)عّمجم  

 دجسم نم فلأتي ءايكرتب هنردأ يف
 .ىفشتسمو ةسردمو

 ةقاط ةفرعملا"

 حور يف ةنماك
 ةرذبلاک ,ناسنالا
 نعو ,ةبرتلا يف
 حبصت ملعتلا قیرط

ae älg oo oe ۲ ۳ 

 يف فورعملا «یلازغلا دماح وبآ

 Algazel مساب برغلا

 ال كلذل .ماعطلل ًاعضوم تسیلو میلعتلل ةنكمآ اهنأل

 بجیو ادوقن وآ ًاداز مهعم ةبلطلا رضحی نآ يغبني
olسلجيل فصلا نیهپ دعاسم وآ لیکو ملعملل نوکی  

 مهنم ًالک لزنیو راوزلا لبقتسیو ila à» بلاط لك

 ظقوپ نآ هیلعو ,هتبترم بلطتتو هماقم يعدتسپ ثیح
 نولمهي وأ يغبني ال اب نوفرصتی نیذلا رذنیو «نيمئانلا
 «تامیلعتلا یا ءاغصالاب مهرمآیو ,هلعف مهیلع بترتپ ام
 . فصلا لخاد حازملاو كحضلاو مالكلا عنمو

 يف ةروث نوينامثعلا ثدحأ رشع سماخلا نرقلا لولحبو

 كلتك ندملا يف ةيميلعت تاعمجم اوماقأ نيح سرادم ا

 نومسي اوناكو .ايكرتب ةنردأو ةصروب يف اهوؤشنأ يتلا

 هبشأ وحن ىلع اهيف نوملعتي ؛“ةيلك” يسردملا مهماظن

 خبطمو ةسردمو ىفشتسمو دجسم اهيفو «تاعماجلاب
 روهمجل ًارسيم ميلعتلا كلذ ناكو .ماعط ةعاقو ماع

quéتابجو مدقت سرادملا تناك نيح يف  pleb 

 .نايحألا ضعب يف ًانكس مدقتو ءةيحص ةياعرو «ةيناجم
 لوبنطسا ی (۴هلنط (Kulliye “حتافلا ةيلك” تناكو

 .نيدلاو مولعلل ةسردم ةرشع تس مضي ًاعّمجم

 ناك ؟تاسسؤملا كلت لومت تناك فيك ءرملا لءاستيو

 تناك لاومألا مظعم نكلو «بئارضلا نم ليلق اهيتأي
 يأ ناكو .فاقوألا نمو تاقدصلاو تابهلا نم اهلصت

 .نيناوقلاب مزتلا اماط ةسردم ءاشنإل ًاصيخرت حنمت درف
 ناكسإو نيملعملا بتاورو ةنايصلا يطغي ليومتلا ناكو

 .مهنم نيجاتحملل ًاحنم رفوتو .مهماعطاو ةبلطلا

 لاومألا تناك دقف Jle ريدقت نم میلعتلل ام ًارظنو

 .اهلك عمتجم ا تاقبط ی رهدزاف .همعدل ءاخسب عفدت

 ةبلطلا رشع عبارلا نرقلا یف ةطوطب نبا ةلاحرلا فصو

 نم لك ناك” :لوقيف «ةئملاب ةئم نومَعْدُي اوناك نيذلا
 ةيملعلا ةايحلل هسفن سركي وأ ةساردلا ةعباتم يف بغري

 ." هتیاغ ققحی یتح نوع لک یقلتی

 نیرشعلاو دحاولا نرقلا ةبلط نم نوريثكلا بحي امر

Jisنرقلا نآ نم مغرلا یلعو .یناجلا میلعتلا اذه  

 ,میظنتلا بیلاسآ نکل dase gay ley رشع عبارلا
 اهرصع نع ةمدقتم تناك ءيسسؤملا ماظنلاو ءةئبعتلاو

 .مايألا هذهل سوردلا ضعب يطعت دق لب
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 ١ رفنضغ ةسردم
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 نرقلا نم ةرفصم
 ١ نب دمحم اهمسر یشع عباسلا

e 

„Josh! $ (Ghazanfar Aga) 

 ريم



 تاعماجلا

 دعاوق ةسارد أدبي ىتح يلوألا ميلعتلا ءرملا يهني نأ ام

 خيراتلاو ءايحألا ملعو قطنملاو رعشلاو ةيبرعلا ةغللا

 ةيملع تايهداكآ كلذ بناج ىلإ ناكو ءنيدلاو نوناقلاو
 .اهب نوصاخلا اهؤاسؤر اهل نم ملعلا ۱ ا ۱

 میلعتلاو يسردللا میلعتلا نیب كباشتلا نم ءيش كانهو alll“ ىلإ دهملا
 ةعماج ةملك نأ امك ..دجسملا يف أدتبا امهالكف ؛يعماجلا يمالسا لثم

ASS Cageناکمو نیدلا ناکم ناک كلذل ؛عماج  

 ليثم اذهل سيلو .طابترالا ما نیطبترم يلاعلا میلعتلا
 نم دجاسلا ضعب دعتو !یرخألا تاغللا وآ تافاقثلا يف

 ةعباتلا تاعماجلا تلاز امف :ماعلا ف تاعماجلا مدقآ

 ,ةرهاقلا يف رهزألا عماج

 ىلإ لاز امو م 972 ماع سسأ

 تاعماجلا رهشأ ىدحإ مويلا

 مالسإلا يف ةيديلقتلا

 يف .ىضم نمز يأ يف مهلاثمأ نم ريثكب رثكأ مايألا هذه يعماجلا ميلعتلل نومدقتملا
 نم رثكأ ملعتلا راسم نعباتی ءاسنلاو ,صخش نویلم فصن وحن ةدحتملا ةكلمملا

 كلذ ؛نيملسملا بولق نم ًابيرق ناك اذه ملعلا بلط نأ ركذلاب ريدجلا .لاجرلا
 كلذ ينعيو ؛ركفتلاو ةظحالملا ىلعو ةفرعملاو ملعلا بلط ىلع مهثحي نآرقلا نأل

 ءاملعلا تویبو دصارلاو تایفشتسلاو دجاسلا يف سّردت تناك ةيلاع ًامولع نأ

 .سرادملا ىلع ةوالع ..يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ يف ةرشتنملا

 ىتح ةمئاق “رهزألا”و “نييورقلا” اهيف اه دجاسملل

 رهزألا دعيو .اهسيسأت نم ةنس فلأ نم رثكأ دعب مويلا
 ةدبز بذج ذنم ءرصم يف يلاعلا ملعتلل ًايروحم ًازكرم

 ؛نيعماللا هيجيرخو هتقارع نم هترهش تءاجو «نیرکفلا
 ًانمز كانه ماقأ ءايزيفلا خيرات ريغ يذلا مثيهلا نباف

 ءرشع عبارلا نرقلا يف عامتجالا ماع نودلخ نباو ًاليوط
los Qiهيف . 

 عّمجم .دجاسم لا يف ةمخفلا ةيعماجلا تاعّمجملا نم

 ةمطاف تنب .برغملاب ساف ةنيدم يف نييورقلا ةعماج
 مكح ءانثأ يف ةعماجلا هذه ةماعلا ةيقتلا ةأرملا ءيرهفلا



 يرثلا اهيبأ نع ريثكلا تثرو نأ دعبف ؛ م859 ماع ةسرادألا

 ةعماجو دجسم ءانب ىلع هلك اهثاريم قفنت نأ تررق
 اهلك ءانبلا داوم نوكت نأ تطرتشا .ساف عمتجم بسانت

 ىتح موصلاب تعرش لمعلاب ءدبلا دنعو «عقومما ضرأ نم
 بسحف عورشملا ليومتب ٍفتكت مل .يعماجلا ءانبلا زجنأ

 نأ ركذلاب ريدجلاو .اهسفنب هدييشت ىلع تفرشأ اهنكل
 .هنم برقلاب دجاسملا رئاسك ًادجسم تديش اهتخأ

 ًازكرم ساف عمتجمل مدقت نأ يرهفلا ةمطاف تدارأ

 نم هربغک «نییورقلا دجسم روطت ام ناعرسف «میلعتلل
sola!تارظانلاو ينيدلا میلعتلل ناکم یا ةمخفلا  

 اهلوانتي يتلا تاعوضوملا يف ًايجيردت عّسوتو «ةيملعلا

 بستکاف .ةيعيبطلا مولعلا تاعوضوم ةصاخو «هبالط
 .خیراتلا ی ةعماج Joj هفصوب ةرهش

 تاودألاب ًاصوصخو زیهجتلا ةنسح ةعماجلا تناك

ASLتيقوتلا ةفرغ يف ناكو  OLY bulتاعاسو » 

 .نمزلا باسحل ىرخأ تاودأو

 نوناقلاو نيدلا مولعو نآرقلا اهيف نوسردي ةبلطلا ناك

 باسحلاو قطنملاو ةباتكلاو رعشلاو رثنلا نونفو ةغالبلاو

 اهجمانرب يف ناكو .كلفلا بناج ىلإ بطلاو ايفارغجلاو

 ءايميكلا ئدابمو يمالسإلا خيراتلاو ةغللا دعاوق تاررقم

 ةدوجو تاعوضوملا عونت ناک اذلو ؛تایضایرلاو

 ..اهلك ماعلا ءاحنأ نم ةبلطلاو ءاملعلا بذتجي اهسيردت

 لاخدإل ةعماجلا ترطضا ثيحب اهيلإ نومدقتملا رثكف
 تناكو ,مويلا تاعماج لعفت املثم مراص رایتخا ماظن

 ناقتاو .هلک نآرقلا ظفح لمشت كاذنیح لوبقلا طورش

 .ةماعلا فراعلاب ةنسح ةطاح)و .ةيبرعلا

 ةبلطلا لبقتست دجاسملل ةعباتلا "تاعماجلا" نكت مل

 ءاحنآ فلتخم نم بالط اهبلا دری لب .بسحف نییلحلا

 ملعت دادغب يف ةيسابعلا تاعماجلا تناك اذكهو .ماعلا

 .داوملا نم اهريغو كلفلاو ةسدنهلاو ةيودألا ملعو بطلا

 امك .دنهلاو سراف دالبو ماشلا نم ًابالط دادغب تلبقتسا
 .ةرهاقلا جراخ نم ةريبك دادعأ رهزألا ةبلط نيب نم ناك

 لك لمتشت ةيناجم ةينكس ةحنجأ ةبلطلل صصُخ دقو
 .تامامحو خبطمو ةبتكم ىلع اهيف ةهدر

 لب .ًاموسر نوعفدي نييورقلا ةعماج يف ةبلطلا نكي مم
 كلذ ناك ءنكسلاو ماعطلل ةيدقن تاناعإ نوحنمي وناك

 .ءايرثألا تالئاعو فاقوألا اهمدقت يتلا تابهلا لضفب

 ةثالث وأ نيقباط نم نابم نمض نوميقي ةبلطلا ناكو

 ًابلاط نيسمخو ةئمو ًابلاط نيتس نيب ام اهنم لك عسي

 نيبت نييورقلا عماج ةحاب
 تناك .ةروفانلا ءارو بارحملا

 ةالصلل ةداع مدختست ةحابلا

 .فيصلا تايسمأ يف

 نييورقلا عماجب تيقوتلا ةفرغ يف
 ,لمعت تلاز ام ةيئام ةعاس

 تاساطلا نم ةلسلس اهيف رهظتو

 مايألا ىلع لدي بالرطسأو ةيساحنلا
 ضيبألا رادجلا ىلعو .روهشلاو
 تاعاسلا فالسأ مدقأ ىدحإ

 ريرس ةفرغلا ضرأ ىلعو .ةيبوروألا

 جراخو .هيلع مانيل تقولا سراح

 (ةلوزم) ةيلاوز ةعاس ةفرغلا هذه

 .ةروصلا هذه يف رهظت ال

 صف نييورقلا
 ةعماج لوا ساف

 م841 ماع اهتنب
 .يرهفلا ةمطاف



 تناكو y8 è (University of Sankore) zl (Timbuktu) ةعماج عقت

 (Ses (Ghana) bes Wali» (Songhay) لال ةيركفلا ةسسؤملا يه

 يعوسولما ماعلا 989 ماع هسسأ يذلا روكناس دجسم نع ةعماجلا تأشن

 ةيلخادلا ةحاسلا تناكو .وتكبمت ةاضق سيئر رمع نب دومحم نب بيقغ

 اكيدنام نم ةيرث ةديس تماقف ؛ةبعكلا داعبأ ًامامت يواست دجسملل

 ترهدزاو Madly rods ًازكرم هنم تلعجو .دجسملا اذه ليومتب (2/1644114)

 ددع وهو «بلاط 25000 رشع ياثلا نرقلا ىف اهتبلط ددع غلب ىتح ةعماجلا

 .ةمسن فلأ ةئم اهناكس دْعَي ةنيدم ىف مخض

 اهنم الك ريدي ةلقتسم ةديدع تايلك اهيف ناك لب ,ةيزكرم ةرادا ةعماجلل نکی ل

 اهتاعوضوم تروحمتو (Aor gà GloL» § ىقلت تاررقملا تناكو .دحاو سيئر

 كلفلاو ةحارجلاو بطلاو بدألاو نوناقلاو ةيمالسإلا تاساردلاو نآرقلا لوح

 ايفارغجلاو تايناسللاو تاغللاو ةفسلفلاو ءايميكلاو ءايزيفلاو تايضايرلاو

 ةبلطلا نأ امك ًاقيمع ًاريكفت وأ ًاديدش ًاهابتنا بلطتت نكت مو .نفلاو خيراتلاو

 تناکو .قالخألاو لمعلا نوناقو ةراجتلا ملعت ق تقولا ضعب نوضقي اوناك

 كمسلا دیصو ةعارزلاو ةراجتلاو لمعلا يف ًاسورد مدقت هذه ةراجتلا تیناوح

 gd UNT RM .ةحالطاو ةطابخلاو ةيذحألا ةعانصو تاءاشنالاو
 هذه تذخآ .ةبلطلاب ًاطاحم سیردتلا يسرك ىلع سلجي انيس نبا

 .رثغ عباسلانرقلا نم :ةيسراف ةطوطخم نم ةروصلا (مايألا هذه يف هاروتكدلا ةجرد لداعت) ةيملع ةجرد ىلعأ ىلع لوصحلا ناك

 قوتسم ىلع ءاملعو ةذتاسأ جرخت تاعماجلاو «نبنس رشع وحن قرغتسپ

 اروتکدلا ةحورطآ è اوناکو .بتک نم نوفلؤي ام نوفرعب اوناک ,
queهةقومرلا تاعماجلا نم اهریفک «تاعماجلا هذه ین ناکو هاروتکدلا ةحورطا نومسب اوناکو ,بنک نم نوفلقی اه نوفرعی اوناک  

 اهمظعم «ةربثک بتک اهیف «ةيداع ربغ ةيئانثتسا تابتکم نو .ةيبرعلا تاعماجلا نم ربثک  ةلمعتسم ةيمستلا هذه تلاز امو “ةلاسر”

 Als ,سنوت يف ةنوتيزلا عماجب ناک .ةيصخش تابه نم
 لوصآو لیدعتلاو حیرجتلاو قطنلاو دعاوقلا تاطوطخم :

«dàنودتريو  eU.ءادتقا یلاعلا یقالخلا كولسلا لا زموت ءادر)  iنداعم او ةسدنهلاو باسحلاو نوكلا ملعو ثحبلا دتقا يلاعلا يقالخألا كولسلا ىلإ زمرت (يعماج ءادر) ةءابع نودتريو ءةفرعمماو  

 ناوريقلا يف ةكتاع ةبتكم يف ناكو .ينهملا بيردتلو تناک اذلو مهتفرعم ةعسب اورهتشا نوجیرخلا ءالؤه .فرشملا ذاتسألا وأ خيشلاب

 هفلأ يذلا ةميدقلا ممألا خيراتل ةيبرع ةمجرت ةيسنوتلا .اهيف ةذتاسأ مهب بغرت يمالسالا ماعلا تاعماج

 ةمكحلا ىلإ زمرت ةيديلقت ةمامع نورمتعي ةبلطلا ناك جرختلا تالاغتحا ءانثأ

Jus (St. Jerome) eg n> silم420 . 



 مامأ ةبلطلا سلجي ثيح تاقلح يف ناك سيردتلا

 فويضلا ةذتاسألل حاتيو :ةرئاد فصن لكش ىلع سردملا

 ىلعو .مارتحالا ىلع ةلالد سردملا بناج ىلإ سولجلا
 ةرهاقلا ییونج ورمع دجسم ی دقعت تناک لاثلا ليبس

 ةئم رهزألا فو «تاقوألا ضعب يف ةقلح نيعبرأ نم رثكأ

 .ةقلح نورشعو

 صاخ هجوب بطلاو «ةبعص ةيساردلا تاررقملا تناك
 ذإ مويلا تاعماج يف لاحلا يه امك «بالطلا قهري

 ةنهم ةسرامم بلاطلل حمسي الو .ةبعص هتاناحتما تناك

 دعيو ءلوبقملا نم ىندأ ةجرد ىلع لصح اذإ ةبابطلا
 .كلذل لهؤم ريغ ذئنيح

 ام اذإف ءيعماج بيردتل كاذنآ اوعضخ نوناقلا ةبلط

 ةعباتم ذئدعب مهنكميل ..هءالمز مهذاتسأ مهّدع اوحجن

 دق ةدودحم ريغ ةدمط تناك يتلا ةيعماجلا تاساردلا

 .ةيذاتمألا يسرك اوقحتسي نأ ليق ةنس نيرشع ,ىلإ لضت
 ةداهشو ةصخر ىلع لصحي نأ نوناقلا بلاط ىلع ناكو
 .ةنهطا ةسرامم هلوخت

 ةفورعملا تاداهشلا هذه نوكت نآ لمتحلا نم

 ةداهش ىندأ دعتو “سويرولاكب” ةملك لصأ “تازاجإلاب”
 ماظن يف ةرم لوأ حلطصملا اذه رهظ دقو «ةيعماج

 عساتلا يروغيرغ ابابلا هعضوو «سيراب ةعماجب تاجردلا
(Pope Gregory IX)اذه نوکی امر .1231 ماعلا $  

 عجري نوملسم لا اهمدختسا ةينيتال ةيبرع ةرابع حلطصمل ا
 dll“ قحب" 36262170216 حلطصم یا اهلصآ

 ةملک تلظو "رخآ نم لیوختب سیردتلا قح" ينعيو
 ةتس ؟تاجردلا تاداهش" ماظن ین ةمدختسم “ةزاجإ”

 ينعتو ةزاجالا هذه aig بلاطلا جرخت دنعو .نورق

 ایرولاکبلا دعت امک ؟سیردتلا قح" اهلماحل نآ ًایفرح
OVIطاعلا يف ناكم يأ يف ةيعماجلا ةساردلل ًالهؤم . 

 ماظن اوعضو :يلاعلا ميلعتلا نوملسملا سسأ ماظنلا اذهب

 تاداهشلاو ءةيئاهنلا تاناحتمالاو «لوبقلا تاناحتما

Aallاولبقو .ةيساردلا حنطاو .ةساردلا تاقلحو  

 قباطت كانه ناک هنآ عقاولاو .نادلبلا فلتخم نم ةبلط

 .مویلا تاعماج à ةيسيردتلا تاءارجإلا عم ظوحلم

 تالافتحا نوكت نأ نكمي

 ةبطرق يف تأدب دق جرختلا

 مدقت بتكلا تناك"
 ريثك ناكو ءاياده
 نودهي ءاملعلا نم
 دجاسم ىلإ مهبتك
 نامضل مهندم

 نوكتلو اهظفح
 نيثحابلل ةرفاوتم
 نوداتري نيذلا
 اذكهو .دجاسملا

 تاعماجلا تمن
 يف ةريبكلا
 ةلطيلطو ةبطرق

old ll (Toledo) 
 نوملسملا اهمؤي
 یلع ,نویحیسملاو
 نمو ,ءاوس دح
 ."ملاعلا ءاحنأ ةفاك
 نیسنیکام .س .ر

£555 (R S Mackensen) 

 ele à رصاعم يبوروأ
 ةيمالسإلا تابتكملا



 بقل اهعستر وأ ام ةشيم ةصسؤم سيئر لمعف Ith Nile ect bl قيال
Chairبحاص" مساب مویلا تاحلطصم يضتقت ام ىلع ءالؤه ىلإ راشي ذإ ؟“يسرك”  

il l S) (chairman) “oSIامك .اهتاعامتجا ريدي وهو .ةسسؤملل يلعفلا  

 لاقيف ءام ذاتسأل ةيملع ةدام يف يسركلا حنه امدنع رخآ لاجم يف ةملكلا مدختست

 .تايضايرلا يف يسركب ئفوك ًاذاتسأ نإ :ًالثم

 تاعماجلاو سرادملاو دجاسملا يف سيردتلا ىلإ اندع ام اذإ

 وأ ةسارد ةرئاد دجنس ءةنس فلأ نم رثكأ ذنم ةيمالسإلا

 ناك .يسرك ىلع دعقي ذاتسأ مامأ اهدارفأ “ملع ةقلح”

 يف نوكيلو dudl ثيح نم هل حيرم ناكم ةحاتإل كلذ

 ثيحب ضرألا ىلع نيسلاجلا ةبلطلا نع عفترم عقوم

 ةركف نإ .لضفأ ةروصب مهعامسو مهتيؤر عيطتسي
 لثم .ينهم عقوم یا تروطت يتلا يه هذه “يسركلا”

 .يميداكأ يسرك ذاتسأ وأ ةنجل سيئر وأ سلجم سيئر

 وأ ءيساركلا يوذ ةذتاسألا راتخي نم وه ةفيلخلا

 {SSI ضعب يق ىمست ءاملعلا نم ةنجل مهراتخت

 مقو قارعلاب فجنلا يف مويلا لاحلا يه امك «(ةزوحلا)

 ؛مهتيبعشو مهتعارب ىلع ًءانب يرجي مهرايتخاو .ناريإب
 يسركب ًاذاتسأ نيع دق ًالثم 1119 ماع ىفوتملا ءليقع نباف

 .سيئرلا سردملا ادغ كلذبو دادغبب روصنملا عماج يف

 يف نيروهشم ا نيزيمم لا نيزرابلا ءاملعلا ضعب نيعي ناكو

 تارضاحم ءاقلإ مهنكمي ثيح .دحاو نآ يف يسرك نم رثكأ

 .دجسم نم رثكأ يف

 يسرك Ute ءاهل صصخملا ملعلاب تفرُع يساركلا ضعب
 ءثيدحلا ةقلح وأ «فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةقلح
 .نييوحنلا ةقلح وأ ءوحنلا ةقلحو



 ,ةيلاتتم ةروصب ًانیعم ًايسرك نولغشي دارفأ رسألا يف ناكو
Sta. GUS. opsةكماربلا ةقلح” وأ “ةكماربلا يسرك” “. 

 دريجراخ يف ةسردم يهو .“ةيماظنلا” لثم اهل ًابسانم

 امنإو ءنيدلل يسرك اهيف نكي مل يتلا ناريإب (11218150)

 .طقف نوناقلل يسرك اهل صصخ

 ظفتحي هنإف سيئر male d le ةفيلخلا نيعي نأ امو
 ظافتحالا فولأملا نمو «هتايح ةيقبل بصنملا اذهب

 نينامث شاع يذلا يناتكلا يلع وبأف ؛ةليوط ةرتف بصنملاب

 .ةنس نيسمخ هتفيظو لغش 1 ماع يفوتو ًالوح

 ىلإ سيئر دجسم نم ًانايحأ نولقتني ةذتاسألا ناكو

 وهف 1077 ماع ىفوتملا رفعج yl فيرشلاك رخآ دجسم

 نم يبرغلا بناجلا يف روصنملا عماجب يسركل ًالوأ نيع
 سردي ناك ثيح يقرشلا بناجلا ىلإ لقتنا مث .دادغب

 ىلإ هلاقتنا لبق ةفيلخلا رصق برق يئانثتسا دهعم يف
 ديدج يسركل نيعف 1074 ماع ناضیف ببسب لامشلا

 .رصقلا عماجپ

 نم هناكم لحي .هلغاش ةافول يساركلا دحأ رْغش ام اذإف

 .ةيافكلاو مدقلا ةاعارم عم هفلخي

 نم فرعتس ةيلاتلا ةرملا يف ًاعامتجا رضحت امدنعف اذكهو

 !دمتعا اذامو uS” gha“ (chair) ءاج نیآ

 رشع ثلاثلا نرقلا نم ةروص
 نم ةذوخأم .دجسم يف ةبطخل
 نأ ظحال .*يريرحلا تاماقم"

 ىلع سلاجلا دیحولا صخشلا
 نمو ضاحمما وه (ربنملا) يسركلا

 “يسرك” حلطصم ءاج انه
 .(يعماجلا يسركلا يف امك)



1l ..."نم ميلعت  

 .”بتك نود

 Boe لثم

 تابتكملا
 تظفتحا اهنكلو امتاق ًاريصم هجاوتس بتكلا فوفر نأ زافلتلا روهظ نيح عاش
 كلذ عم تیقب اهنکل .بتکلل يناثلا ريبكلا يدحتلا وه تنرتنإلا عارتخا ناكو .اهتناكمب

 تابلقت مامأ ةءارقلل ًاردصم تلظو تدمصو «ءاوس دح ىلع رابكلاو بابشلا نتفت

 ةيرحسلا بتكلاو ءةيهداكألا تالاقملا لضفب كلذو .ةثيدحلا ةيلستلا تاینقت

 تناک امک «بتکلا تلاز امو .ةيتاذلا ربسلاو .ةيسنامورلا صصقلاو .ةرثطا تارماغلاو

 نم سیلو .تماصلا يتاذلا اهلباع یل مهبذجتو .مهمهلتو سانلا رسأت ءةنس فلآ لبق
 .بتکلا نئازخو تابتکلما تارمم نم رثکآ سانلا هیف محزپ ناکم

 ةلئاه تایمک جاتناب نماثلا نرقلا ذنم نوملسلا عرش

 اهوملعت يتلا قرولا ةعانص اوروط مهنأل بتکلا نم
 تالاقماو تاطوطخم لاو بتکلا تدغف .نیصلا نم

 ..نونفلاو ایجولونکتلاو .فیمالسالا مولعلا لوقح يطغت

 تیقلو .درطضم وحن ىلع ةمجرتلا ةكرح ترشتنا امك

 عفدي ناك نومأملا ةفيلخلا نأ يوُر .ًاعساو ًاعيجشت
 ةيبرعلا ىلإ همجرتي يذلا باتكلا نزو مجرتملا ةأفاكم

‘Gedتبذج بتكلا نم سادكأ دوجو ىلإ ىدأ امم  
 نيملسم نم «مهمارتحا تزاحو ةقحاللا لايجألا هابتنا

 نم تائم نييسابعلا دهع يف تحتتفاو .نيملسم ريغو
 فالآب ءارقلا دمأ يذلا رمألا :ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا

 بتكلا مهيتأت نأ لبق نيملسملا نأ ركذلاب ردجيو .بتكلا

 ,نآرقلاب عباسلا نرقلا يف اوقرغتسا اهعيمج مولعلا عاونأل
 يع دمحم يبنلا ىلإ هب يحوأ يذلا لوألا مالسإلا باتك

 ديدعلا عراسف .روسلاو تايآلاب تفرغ تاوالت لكش ىلع

 باتُكلا عرهو «بلق رهظ نع اهظفح ىلإ ةباحصلا نم
 حلصت يتلا داوملا فلتخم ىلع اهليجست ىلإ خاسنلاو

 .ةراجحلاو ماظعلاو ,شامقلاو ,لیخنلا بسعک ةباتکلل
 ةنبا ةصفح دنع باتکلا نم ةلماک ةخسن لوآ تظفحو

 OUI cux. BR باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا

 خسن تددعت [AERE dme Jeu نم رمأب روسلاو

 ًاحورش يوتحي ناك اهبلغأ نأ الإ «ةباحصلا دنع نآرقلا
 .اهوكلام اهبتكي تاظحالمو

 «تاقیلعتلا نم ةيلاخ ةخسن يف اهلك خسنلا هذه تعمج

 ام كلذ .ةصفح ةخسن عم ةنراقمماب كلذك تققد مث

 31  نافع نب نامثع ثلاثلا يدشارلا ةفيلخلا هب رمآ

 ,قطوبضم ةدعاق یلع ةءارقلاو ةباتكلا بیلاسآ اهبف دحو

 ةخسنلا هذه تلاز امو .ًاراشتنا رسيأ اهلعج يذلا رمألا

 ةظوفحم ةنس ةئمعبرأو فلأ اهيلع ىضم يتلا ةينامثعلا

 يهف مويلا نآرقلا خسن امأ ..ماعلا يف ىربكلا تابتكملا يف

 طقنلاو (ُلْكَشلا) اهيلإ فيضأو ةخسنلا كلتل ةقباطم
 .ةوالتلا ليهستل تاكرحلاو



 مهنأ ينعي نيملسملا ىدل باتكلاب يوقلا طابترالا نإ

 تدجوف .تابتكم لا ءاشنإو بتكلا ءانتقا نوبحي اوناك

 ةمخض ةكبش ىلإ ةفاضإ ءةماع یرخآو .ةصاخ تابتکم

 نع ًالضف .ىربكلا ندملا يف دجاسملا تابتكم نم

 نم ءاملعلا تبذتجا يتلا ةصاخلا ةمخضلا تاعومجملا

 مجحب اهبتكو اهتاطوطخم تناكو ,يمالسالا ماعلا ءاحنآ

 اهتفلغأو .هيهجو ىلع بتكي رخاف اهقرو «موپلا بتک
 .اهتناتم ىلع ظفاحت ةيدلجلا

 ملف راشتنالا ةعساو ةماعلا بتكلا تاعومجم تناكو
 ,میلعت دهعم هسفن تقولا يف ناكو الإ دجسم مقي

 نأ لبق ًالثم دادغب يفو ؛بتكلا نم ةعومجم ىلع يوتحي
 ًةبتكم نوثالثو تس تدجو 1258 ماع لوغملا اهرمدي

 یلع نودمتعی نورشان مهضعب يبثُک ةنم نم رثکاو
Clingsندطاو بلحو ةرهاقلا ی تدجوو ..خسنلل  

 طسوتلا رحبلا ضوحو «یطسولا ايسآو «ناريإ يف ىربكلا
 وأ “بتكلا راد” دجسملا ةبتكم تيمس .ةلثامم تابتكم

 اینم لک حیصآ ثیحب "ةناخ بتک" وآ "بتکلا تیب"
 ناك تابتكملا هذه يفو ءيركف طاشنو عاعشا زکرم
 نم تاعامج یلع مهتاسارد جئاتن نوله باتکلاو ءاملعلا

 نم اهريغ وأ نيدلا مولع يف ءاملعو بابشلا نیعمتسلا

 .بتك ىلإ لوحتو قاروأ ىلع تارضاحملا خسنتل مولعلا

 ناكو ءاهدامتعا دنع ىتح اهتاذ ةقيرطلاب رشنت لظتو
 .ناسنإ لكل ًاحوتفم شاقنلا

 ةرشع مضتو “ةيفيسلا” ىمست اهمدقأو تابتكملا 381

 يذلا وه ةلودلا فيس ريمألا نإ ليقو .دلجم فالآ

 ناك سنوت يف يعماجلا ةنوتيزلا دجسم نكل .اهمدق
worl Sf se Aبتکلا نم قالالا .تارشع » 

 صفح ينب وأ ءنييصفحلا ماكحلا ةيبلاغ نإ ليقو
 م1574و 1220 يماع نيب ام سنوت اومكح نيذلا

 ةيوقتب ةنرتقملا ةهبألاو ةباهملا ىلع نوسفانتي اوناك
 موي تاذ اهيف بتكلا ددع دازف ؛اهتنايصو تابتكملا

 .دلجم فلا ةئم نع

 يعماجلا ةنوتيزلا دجسم نم بناج

 ناك .سنوت يف 732 ماع ئشنأ يذلا

 رثكأ رشع ثلاثلا نرقلا يف هتبتكم يف

OU (yo 



 lo تماص باتكلا“
 ام غيلبو !هتكسأ
 كل نمو !هقطنأ

 كيدتبي ال رماسمب
 ,كلغش لاح يف

 يف كوعذیو
 ,كطاشن تاقوآ
 ىلإ كجوحي الو
 ممذتلاو هل لمجتلا
 تئش ناو .هنم

 ,كلظ موزل كمزل
 ناکم كنم ناکو
 .”كضعب

 فوسلیف بیدآ ظحاجلا

 دادغبو ةرصبلاب شاع
 نماثلا نرقلا 3

 ةيردنكسإلا ةبتكم ةحنجأ دحأ

 ناك لب اهدحو ةمخضلا يه ةماعلا تابتكملا نكت مل

 دراودإ خرؤملا ركذ .ةماخض اهنع لقت ال تابتكم دارفألل

 ملسم cub نع às» (Edward Gibbon) نوبیج

 400 ىلإ جاتحي هنأل هترايزل ىراخب ناطلس ةوعد ضفر

 .اهريغ نم هناكم رداغي نكي مل يتلا هبتك لمحل لمج

 يتئم وحن نماثلا نرقلا ءاملع نم ظحاجلا فّلأ امك

 هيف عمج تادلجم ةعبس يف “ناويحلا باتك” اهنم باتك
 «تادهاشمو تاظحالم تمض ناويحلا نع ىتش ءايشأ

 لصاوتلا ةعيبطو .«ةيعامتجالا لمنلا تاداع ًالثم ركذف

 نمو .تاقولخملا يف ةئيبلاو ءاذغلا Slo «تاناوبحلا نیب

 لیق .*ءالخبلا"و ؟نییبتلاو نایبلا" باتک ىرخألا هتافلؤم

 ةيناثلا زهان رمع نع م868 ماع هتبتکم يف تام هنإ

 .هبتک هیلع تطقس نیح نیعستلاو

Golنآ مهدیلاقت نم ناکو ًاریثک بتکلا سانلا ءالوه  

 اهب عفتنیل دجاسلا تابتکم یا اهنم تاعومجم اودهپ
 نم مهعم ام كلذک اهیلٍا ةلاحرلا ءاملعلا یدهآو ,سانلا

 تناك يتلا دجاسملل مهركشو مهنانتما نع ًاريبعت بتك

 .ناجملاب ةيساطرقلاو ماعطلاو نکسلا مهل مدقت

 يفارغجلا يسّدقملا فصو دقو ,لیلج نأش تابتکملل ناک

 ...” اهنا لاقف ناريإب زاريش يف رشاعلا نرقلا تاعمجم

 ....ةیئاطا تاونقلاو تاریحبلاو قتادحلاب ةطاحم نابم

 امهيف يولع رخآو يلفس قباط نم فلأتتو «بابق اهولعت
 (تاجولاتاك) ةسرهفم تانايب مسق لك يف ....ةفرغ 0

 *...داجسلاب ةشورفم فرغلاو ....فوفر یلع ةعوضوم

 ينابم ةرهاقلاو ةبطرقو زاريش يف تابتكم ضعب تلتحا
 ضارغأل ةديدع فرغ اهيف .دجسلا نع ةلصفنم ةحيسف

 وأ تاطوطخملا خسنل وأ ةءارقلل وه ام اهنم :ةعونتم

 «فوفرلا ىلع بتكلا نيزختل اهيفو ءةيبدألا تاودنلل

 .دئاسولاو داجسلاب ةشورفمو ةحيرم ةءاضم اهلكو

 ةمظنم -مويلا اهرئاظنك -تناك ماع فلأ لبق تابتكملا

 ءاوس دح یلع ةصاخلاو اهنم ةماعلا يفف ایلاع ًامیظنت



 حنمتل ءارقلا دعاسي ريبخ ليلدو بتكلل فينصت ماظن

 .اهتيمكو رداصملا عون ةبقارمل ةطلس اهيلع نيفرشملا
 ماع ةرهاقلا يف رهزألا ةبتكم يف ناك :رداصملا لوقت
 يف ةتبثم ةطوطخم فلأ نيرشعو ةئم نم رثكأ 0

 يتلا تالجسلا نإ ًاضيأ ليقو ًادلجم نيتس نم ليلد
 نم تناك سلدنألا يف مكحلا ةبتكممب بتكلا اهيف تنود

 .ًادلجم نيعبرأو ةعبرأ

 بسح بترت بتكلا تناك .ةسرهفلا ماظن ىلإ ةفاضإو

 وأ نئازخ يف نوكت امبرف ءاهیلا لوصولا لیهستل لوادج

 ةحيرش فر لك ةهجاو ىلع قصلي ناكو .ةلصفنم فرغ

 بتكلا ئراقلل نيبتل .هیلع ةفوصرلا بتکلا نیوانع جرد
 .ءازجألا ضعب ىلإ رقتفت يتلا وأ ةلماكلا ريغ

 «تابتکما نم ةيجراخلا ةراعتسالا مويلا سانلا عيطتسي

 يومحلا توقاي خرؤم اف !ةنس فلأ لبق كلذك رمألا ناكو

 يأ كرتي نأ نود دلجم ةئم ةراعتسا عيطتسي ناك ًالثم

 يقلت ةلاح اهنکلو ةردان ةلاح توقاي امبرو ءاهب دهعت
 ءانتقاب مهفغشو ةءارقلا يف سانلا ةبغر ىلع ءوضلا

 دعاوق ًابلاغ كاذنآ بتكلا ةراعإل .ًاضيأ مهتنامأو «بتكلا

 ثحي ماظنلاف مويلا هيلع يه ام هباشت تاميظنتو

 قيلعت يأ نوبتكي الف قراعما بتکلاب ءانتعالا یلع ءارقلا

 كلذ نم ًالدبو ..اهنودجي ةطلغ ةيأ نوححصي الو ءاهيلع

 نوعقي ام ىلع تابتكملا ءانمأ اوهبني نأ مهيلإ بلطي
 ةداعإ مهيلع ىغبنا امك تاظحالم وآ طالغآ نم هیلع

 .ددحملا خيراتلا يف بتكلا

 مهفرشي ناكو ءمولعم رجأب نونيعي تابتكملا ءانمأ ناك
 نيذلاو ًٌاملع مهرثكأ الإ هيلإ لصي ال يذلا بصنملا كلذ

 ,مهريغ نود تابتكملا ىلع ءايصوأ نودعي هنوزوحي
 ةرادإ تناك .اهتامحو ةفرعم لا سارح كلذك نودعيو

 يناثلا نينرقلا يف ايقيرفإ لامشب نيدحوملا دهعل تابتكملا
 اهالعأو بصانملا مهأ نم Sis ءرشع ثلاثلاو رشع

 .ةلودلا يف ًازايتما

 .*يريرحلا تاماقل" رشع ثلاثلا نرقلا نم ةطوطخم نم .دادغب يف ةيمومعلا ناولح ةبتكم



 تايضايرلا
 ييبوروأل ةقارب تاروصت اهنأ لبق نم دقتعي ناك ةيضايرلا راكفألا نم ليلق ريغ ددع
 ةسارد لضفبو مویلا انفرع مث ..رشع نماثلاو رشع عباسلاو رشع سداسلا نورقلا

 ةقدب باسحلا نوفرعپ اوناک نملسلا تایضایرلا ءاملع نآ .ةهدقلا تاطوطخلا

 ةرتفلا ین یطسولا ایسآو سراف دالبو قارعلا نم ءاملعلا ءالْوه مظعم ناک .ةخلاب

 ةءارق كنکه .م800 ماع وحن هراهدزاو دادغب يف “ةمكحلا تيب” ءاشنإ تدهش يتلا

 .لصفلا اذه ماسقأ نم رخآ مسق يف ةسسؤملا هذه نع ديزملا

 ؛ةيضايرلا ةسردملا هذه نم رخآ ماع وهو ءلءومسلا يمزراوخلا لمع عم تايضايرلا خيرات يف ةرتفلا هذه تأدب

 ملعلا هّدعو ًاقيقد ًافصو ربجلا فصو نم لوأ ناكف نمو .*ةلباقملاو ربجلا” هباتكب ربجلا ملع نرتقا يذلا

 مدختسن لوهجملا ىلع تايلمع هتطاسوب يرجُن يذلا مهمو ًاعئار ملعلا اذه روهظ ناك مك كردن نأ مهملا

 ءاملع اهب لمعي يتلا ةقيرطلاب ةيباسح تاودأ اهيف يقيرغإلا موهفملا نع ًايروث ًالوحت Je هنأ رمألا عقاوو

 .مولعم ا ىلع باسحلا .ةسدنهلا ملع ىلع ًاساسأ ماق يذلا تايضايرلل

 انل تحاتأ ةيديحوت ةيرظن هفصوب ربجلا ملع ءاج
 ماجحألاو ءامصلا ماقرألاو ةيعيبطلا ماقرألا لماعن نأ

 ربجلا رْفوو قيربج تایمک" اهنآ یلع اهلک ةيسدنهلا

 عسوأ ًاديدج ٍروطت ٌراسمو ًادیدج ًادعب تایضایرلل

 روطتل بابلا حتف امك ..لبق يذ نم ريثكب ًاموهفم

 لئاسولا لاخدإل ىرخألا ةمهملا رهاظملا نمو .يابقتسم

 ةقيرطب قّبطي نأ تايضايرلا ملعل تحاتأ اهنأ ةيربجلا

 .اقباس ةنكمم نكت م

 يجركلا دمحم يمزراوخلا ةفيلخ ربجلا ةلعش لمح

 ررح نم لوأ هنأ نوريثكلا ىريو .م953 ماع دولوملا
 اهنع ضاعتساو .ةيسدنهلا تايلمعلا نم ربجلا ملع

 ربجلا ملع ميمص نم يه يتلا ةيباسحلا تايلمعلاب
 ?X دودحلا تايداحأ فّرع نم لوأ ناكف ؛ثيدحلا

 عضو نم لوأو ...1/ 1/2 1/6 و ...36 ۳

 .دادعألا هذه نم نيددع يأ برضل دعاوقو نيناوق

 هردصأ يراكذت عباط ىلع .ربجلا وبأ ,يمزراوخلا a ae ملعل ةسردم اشناو
 ۰1983 ماع قباسلا قايفوسلا داحتالا رهظ ءرشع يناثلا نرقلا يق يآ «ةنس يتئم دعب .نینسلا



 فورعملا يضايرلا رعاشلا «مایخلا رمع مهسأ كاذ دعب

 تالداعللا فنصف .بجلا خيرات يف :م1048 ماع دولوملا

 لضفب اهدجوأ ةيسدنه ةطساوب ًالماك ًافينصت ةيبيعكتلا

 لماك فصو ميدقتب لمأ هيدل ناكو .ةيطورخملا عطاقملا
 تعجن ام ۱ذ!" :لاقف ًايربج ةيبيعكتلا تالداعملا لحل

 اهعورف لكب رشع ةعبرألا لاكشألا هذه مدقأ فوسلف

 وه امم نكمم وه ام زييمت ةيفيك نيبآو ءاهتالاحو
 fae ةديفملا رصانعلا يوحت ةقرو ۹ ثیحب «لیحتسم

 .“نفلا اذه يف

 لءومسلا ناك امنيبو ءرشع يناثلا نرقلا فصتنم يفو
 يسوطلا نیدلا فرش ناک ءيجركلا ةسردم بتك سردي

 وهو .ةسدنهلا ملع یلع ربجلا ملعل مایخلا قیبطت عباتپ
 ملع نإ :اهيف لاق ةيبيعكتلا تالداعملا لوح ةلاقم بتك

 لإ Gag رخآ لقحل ًایرهوج (la .لقمم ....* رجلا

 دق نوكي اذهبو .“تالداعملا لضفب تاينحنملا ةسارد

 .ةيربجلا ةسدنهلا ملع ناديم حتتفا

 ءاملع اهيف ريغ يتلا لوقحلا نم ًادحاو ربجلا ملع دعي

 يفو .ًادوهشم ًارييغت هروطت راسم نوملسملا تايضايرلا
 دجن ةمكحلا تيب يف عساتلا نرقلا دادغب ىلإ ةدوع

 ةيفيك نعو مهنع ديزملا ةءارق نكمي) ركاش ىسوم ءانبأ
 تيب” ب قلعتملا لصفلا يف ةيكيناكيملا ةزهجألا مهريوطت

 نيب نم ناكو ,نوبوهوم تایضایر ءاملع مه ."ةمکحلا
 ماع دولوملا ةرق نب تباث يئباصلا ملاعلا مهيدعاسم

 حيتت ةعئار ةيرظن فاشتكا يف هماهسإب رهتشا دقو «6

 ۸صنءمطاع) ةباحتلا دادعألا نم جاوزآ داجیال لاجما

(Numbersلک نّوكي نيددع ىلإ حلطصملا اذه ريشي  

 حلطصم بعل .رخآلل ةحيحصلا مساوقلا عومجم امهنم

 «يبرعلا تايضايرلا ملع يف ًاريبك ًارود ةباحتملا دادعألا

 رشع ثلاثلا نرقلا يف (يضايرلا مماعلا) يسرافلا مّدقف

 ةمهم ءارآ ًاركتبم قرق نب تباث ةيرظنل ًادیدج ًاناهرب
glesلماوع یا لیلحتلا بيلاسأب  (Factirisation) 

 goul WS (Combinatorial) جامدنالا بيلاسأو

 رليوأ ىلإ ةبوسنملا 18416و 17296 ةباحتملا دادعألا جوز

ble (Euler)نماثلا نرقلا يف يرسيوسلا تايضايرلا  

 نرقلا يف جرختسا رليوأ نم ةديدع تاونس لبقو .رشع
 رقاب دمحم ىعدي رخآ ملسم تايضاير طماع رشع عباسلا
 .9437056و 9363584 ةباحتملا دادعألا جوز يدزيلا

 نوملسملا تايضايرلا ءاملع قوفت رشاعلا نرقلا يف

 فينصت لواح نم لوأ مثيهلا نبا ناكف ءرخآ لقحب
 عومجل ةيواسملا دادعألا يهو) ةلماكلا ةيجوزلا دادعألا

Cu 27 )651( dta dealsهدع. وهب 25 = 1 يا  

 امك .هسفن ىلع الإ قاب ريغ نم ةمسقلا لبقي ال يلوأ

 ةيرظنب يمس ام غاصو طّسب نم لوأ مثيهلا نبا ناك
 م ناک اذإ هنأ يهو Wilson's)» (طعهتنعدت) نوسليو

 م ىلع مسقني 1+(م-1) دودحلا ددعتمما نإف ًايلوأ ًاددع

 ىلع نهربي فيك فرعي ناك اذإ اميف حوضوب فرعُي مو
 نوج ىلإ ةبسن نوسليو ةيرظن تيمسو .ةجيتنلا هذه
 (تدصتط7108ع) جدربمك نم تايضايرلا ماع ءنوسليو

 ناك نإ يردن ال اضيأ انهو .1770 ماع اهعضو يذلا
 درجم هيدل تناك مأ ءاهيلع ةنهربلا عاطتسا دق نوسليو

 جنارغال یعدی يضاير ماع عضو ةنس دعبو ..نيمخت
AUI ela) Ole Jel (Lagrange)دعب كلذو  

 .“لوألا اهفاشتكا” نم ةنس نيسمخو ةئمعبس

 لمع ...
 لخدأ يمزراوخلا



 يمالسإلا لامعألا عمتجم مدختسا

 عباصألا ىلع دعلا رشاعلا نرقلل

 ماقرألا لامعتسا سانلا فرعي مو

 دعب اهيلإ اولصوت مهنأ الإ .ةيبرعلا
 ةلمعتسلا يه تحبصأو .كلذ

 فرعتو ماعلا ءاحنآ يف مویلا

 .ةيزيلجنإلا ماقرألاب

 باب تایضایرلا"
 ام حاتفمو مولعلا
 ملاعلا اذه يف

 نمو ..روما نم
 امامت حضاولا
 اندرا ام اذإ هنا

 ىلإ لوصولا
 نود نم نيقي

 نود نم ةقيقح

 الف ,اطخ یندا

 ءاسرإ نم انل دب
 ةفرعملا سسا
 .”تايضايرلا يف

 نوكيب رجور
(Roger Bacon) 

 «يمويلا مادختسالاو لمعلا يف ةيرورض تايضايرلا

 مويلا فرعن انلك .دعلا ةمظنأ يف صاخ هجوب ةيرهوجو
 رمتسيو رفصلاب أدبي يذلا كاذ وه dusts uc ماظن

 تناك دقف ةيمالسإلا نادلبلا امأ «تانويلرتلاو نييالبلا ىلإ

 :يه ؛باسحلا نم طامنأ ةثالث رشاعلا نرقلا يف مدختست

 ماظنلاو «ينيتسلا ماظنلاو ءعباصألا ىلع دعلا باسح

 لثم نوفلؤم ناك نرقلا ةياهن دنعو .ءيبرعلا يددعلا
 ..طامنألا هذه ةنراقم يف ًاصوصن نوبتكي يدادغبلا

 دادعأ مادختسا نم عباصألا ىلع دعلا باسح ءاج

 عباصألا ىلع اهؤاصحإ ناكو تاملكلاب اهلك ةبوتكم
 نم تايضايرلا ءاملع بتكو .لامعألا عمتجم يف ًاعئاش

 اولمعتسا تالاقم رشاعلا نرقلا دادغب ین افولا ييآ لاثمآ

 دادعألا يف ًاقح ًاریبخ افولا وبآ ناک .ماظنلا اذه اهیف

 لامعألا رئاود يف قبطت ۸ اهن ...." :لاق هنکلو ةيبرعلا

 .“نمزلا نم ةليوط ةدم ةبقرشلا ةفالخلا ناکس دنع الو

 اهيلع لدي ًادادعآ مدختسي ناكف ينيتسلا ماظنلا امأ

 اهمدختساو نییلبابلا نم ًاساسأ تءاجو .ةيبرعلا ءابفلألاب

 .يلفلا لمعلا يف برعلا تايضايرلا ءاملع

 ؛يرشعلا ماظنلا روهظ عم ةيبرعلا دادعألا باسح روطتو

 اهوروطو .9 ىلإ 1 نم ةيدنهلا ماقرألا نوملسملا مءاو ذإ
 اهنأب زيمتت يهو «مويلا اهمدختسن يتلا ةثيدحلا ماقرألا ىلإ
 مقرلا نكلو «مقر لك اهلمحي يتلا اياوزلا ددع ىلع تينب
 طخلا عطقت يتلا ةحراشلا نأل ةدعاقلا فلاخي 7 ةعبس

 .رشع عساتلا نرقلا ىلإ هروطت عجري طسولا نم يدومعلا
 مويلا اهمدختسن يتلا يه دادعألا هذه تحبصأ دقلو

 ةيدنهلا دادعألا نع اهل ًازييمت ايقيرفإ لامشو ابوروأ يف
 ماعلا نم ةيقرشلا نادلبلا ضعب يف مدختست تلاز ام يتلا

 2 ددعلا يفو ءةدحاو ةيواز ًالثم 1 ددعلا يف .يمالسإلا

los!)دادعألا هذه لوصوبو ءاياوز ثالث 3 ددعلا يفو  

 دادعألا اههجاوت تناك يتلا تالكشملا تهتنا ابوروأ ىلإ

 راشي ةيبرعلا دادعألا تناك .كاذنيح ةمدختسملا ةينيتاللا

 اوناك نيملسملا GY (ghubari) ةيرابغلا دادعألاب اهيلإ

 .دادعملا نم ًالدب مهباسح يف ةيرابغلا حاولألا نومدختسي

 تايضايرلا ءاملع اهلخدأ يتلا ةميظعلا تاليدعتلا نم

 ناعساولا قيبطتلاو فيرعتلا يدنهلا ماظنلا ىلع نوملسملا

 برض اذإ هنأ ىلع صنت ةيضاير ةيصاخ هوطعأ ذإ ؛رفصلل
 قباسلا يف هل ددحي ناكو .ًارفص ةجيتنلا تناك رخآ ددع يأب

 ماظنلا قيبطتل كلذك هومدختساو .“ءيش ال” وأ غارف

 23 ةباتك تناك اذإ ام ةفرعم ًانكمم حبصأ مث نمو ءيرشعلا

 اذإ اننأ ةظحالملا عتمملا نم .2300 وأ 23 وأ 230 ينعت ًالثم

 نأ اندجول يسادس علضم لخاد عضوتت ةرئاد رفصلا انليخت

 ةبسنلا يواست سدسملا علض ىلإ ةرئادلا رطق فصن ةبسن

 ةرقف رظنا ةيبهذلا ةبسنلا نع ديزملا ةءارقلو .ةيبهذلا

 .لصفلا اذه نم ؟ةسدنهلا ملع"

 دادعالا ضعب ةيمهآب كلذک نوملسلا ءاملعلا نتتفا

 دحأ نيبو “1”دحاولاو “0”رفصلا نيب طبرلاک اهازغمو

 ,هلبق ءيش ال” نأ ينعي يذلا 99 لا ىنسحلا هللا ءامسأ

 نأ فيرطلا نمل هنإو ؛(رخآلاو لوألا) “هدعب ءيش الو

 نامدختسم لا ناديحولا نامقرلا امه دحاولاو رفصلا ىرت

 !!مويلا تارتويبمكلا يف

 ةثالث قيرط نع ابوروأ ىلإ ةيبرعلا دادعألا تلخد
 رتسفلیس ابابلا] (Gerbert) تربريغ لوألا :صاخشأ

 نرقلا رخاوأ سرد دق ناكو (Pope Sylvester I)] لوألا

 فأ تربور يناثلاو ءامور ىلإ داع مث ةبطرق يف رشاعلا
(Robert of Chester) juddمجرت يذلا  àنرقلا  

 لمتشيو) يمزراوخلا بتك نم يناثلا باتكلا رشع يناثلا
 رصاعملا خرؤملا ركذ -(ةيناثلا ةيرابغلا ةيبرعلا دادعألا ىلع

 ةيبرعلا دادعألا قيرط xeu (Karl Menniger) لراک

 “دادعألا زومرو .دادعألا تاملك” هباتك يف ابوروأ ىلإ

(Number Words and Number Symbols) - 

 gbl] (Fibonacci) يشتانوبيف وه ثلاثلا صخشلاو

 à [(Leonardo of Pisa) يزيبلا ودرانویل مساب ًالصأ
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 نرقلا يف دادعألا هذه ملعت يذلا وهو ؛رشع ثلاثلا نرقلا

 .نييبوروألا ناكسلا ريهامج ىلإ اهلصوأو رشع ثلاثلا
alilهدلاو هلسرأ امدنع دادعألا هذه ىلع يشتانوبيف  

 سردم دي ىلع تايضايرلا ملعتيل رئازجلاب ةياجب ىلإ

 يف اهملعت يتلا تايضايرلا ملعي ناك ءرمع يديس ىعدي
 ربجلا تالداعم لمشت ثناكو) لصوملاو دادغب سرادم

 .(ةينآلا تالداعملاو

 ةرهاقلاو «ةيردنكسإلا تابتكم ًاضيأ يشتانوبيف راز امك

 (Liber “يشابألا باتك” كلذ دعب فلأو «قشمدو

«(Abaciفّرع .ةيبرعلا دادعألا هيف لوألا لصفلا جلاعي  

 ةيدنهلا دادعألا” :ةيتآلا تاملكلاب ةديدجلا دادعألا هذه

 .987654321 :(راسيلا ىلإ نيميلا نم) يه ةعستلا

 ًارفص برعلا اهيمسي يتلا 0” ةراشإلا عم دادعألا هذهبو

 رفیاص 4UJ5s Cephirom e5,ào نويبوروألا اهاّمسو

aS of oS Cipherيآ ءرطلا  SASةديرب ” . 

 ماظنلا اذه لضفب ةيددعلا بيلاسألا يف لصح يذلا

 يبأك مهضعب نكمتف ؛ةيبرعلا دادعألاب باسحلا نم

 فاشتكا نإ .روذجلا جارختسا نم مايخلا رمعو افولا

 ناك “ةحيحصلا سسألل دودحلا ينانث” ةيرظنل يجركلا

 ماظنلا ىلع مئاقلا يددعلا ليلحتلا روطت يف ًاريبك ًالماع

 روسكلا روطت رشع عبارلا نرقلا يف يشاكلا دفرو .يرشعلا
 ةيربجلا دادعألا بيرقت لجأ نم طقف سيل .ةيرشعلا

 ةتباثلا ةبسنلاك ةيقيقحلا دادعألا بيرقت لجأ نم لب

Piهّدعو ًادج ًامهم ةيرشعلا روسكلل هدفر ءاج .(71)  

 م يشاكلا نأ عمو ..اهعرتخم وه تاونسلو مهضعب

 يرشع ددع ماظن مّدق هنأ الا .كلذ لعف نم لوأ نكي

 ةلاح ssi (n™ root) یوصقلا روذجلا باسحل يبرع

 نمزلا نم نينرق دعب اهمدق يتلا بيلاسألا نم ةصاخ
d$ينيفور نم  (Ruffini)يلاطيإلا » (Horner) ig 

 .رشع عساتلا نرقلا نم امهالكو يزيلجنالا

 ؛برعلا تايضايرلا ءاملعل ةعساولا ةرهشلا بناج ىلإو
 اومهسأو ءاهتمظنأو دادعألا ةيرظنو ربجلا يف اورهتشا دقف

 كلفلاو تاثلثملاو ةسدنهلا مولع يف ًاريبك ًاماهسإ كلذك

 .ةيلاتلا لوصفلا يف اهنع ديزملا أرقتس يتلا يضايرلا

 دادعألا ماظن :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 مقر هل لاثملاو يابابلا ينيتسلا

 ةيبرعلا دادعألا مدقت 0
 نرقلا یتح رشاعلا نرقلا ذنم
 فيك نيبي ًاديج ًالاثم رشع عبارلا
 ةثيدحلا دادعألا نوملسملا ركتبا

 .مويلا اهمدختسن يتلا 9 ىلإ 1 نم
 ىلع ةيبرعلا دادعألا مسر دنتسيو

 1 ددعلا يفف ؛اياوزلا مادختسا أدبم

 «ناتيواز 2 ددعلا يفو ةدحاو ةيواز

 .اذكهو ءاياوز ثالث 3 ددعلا يفو



y 

Yi A 
I, i7 1 2 11 

ul 

C | 4 | ̂ j 1 | 

 انلمعتسا امدنع تاثلثملا ملعب اهيف ثبعن انعرش يتلا ىلوألا ةرللا تناك ةسردملا يف

 امبرو .اياوزلا لظو مامت بيجو بيج ددحن )$ ةيملع بيساوح ًاضيأ ىلوألا ةرملل
 ردصم تناك ةبيرغلا عباوتلاو فئاظولا هذه نإ انضعب لوقي نأ ةقد رثكألا نوكي
 .ةيداع ريغ تايضايرل ةيقيقح ةهجاوم لوأ لثمت اهنإ ذإ ؛ةجهبو ناتتفا
 يتلا تالكشملا ببسب ًابلاغ تاثلثملا ملع رشتنا دقل

 وحن ىلع ةبيترو ةيراركت تدغ يتلا تاثلثملاب قلعتت
 ةمساحلا ةلصلا نوكردي ال بالطلاف مث نمو .عيرس

 نم ديزملا نولحي مهو ملعلا اذهل ةريبكلا ةيمهألاو
 طئارخلا مسر يفو .كلفلا يف ةدقعملاو ةعتمملا لئاسملا

 ريغ ةيواز ءادعس نحنو ددحن امدنع نآلاو .ةحالطاو

 ةبساحلا ةلآلا ىلع دامتعالاب تاثلثملا عالضأو ةفورعم

 فيك :لوقي يذلا لاؤسلا نع فكن ال اننإف مات ًادامتعا

 ,ةلآلا هذه نود نم ةنيعم ةيواز بيج فرعت نأ نكمي
 .اهدحو ةيرشبلا ةيرقبعلاو ةقرولاو ملقلا ىلع دامتعالابو

 دعي يذلا ءكلفلا ملع نمض تاثلثملا ملع ةدالو نمكت

 غلاب مامتهاب نوملسملا اهسرد يتلا مولعلا نم ًادحاو

 نكلو .ةينيدلا رئاعشلاو ةالصلا تاقوأ ديدحتب هتلصل

 عالضأ نوبسحي نيملسملا لبق اوناك قيرغإلا كلفلا ءاملع

 عالضألا ةميق ةفرعم ضارتفاب ةلوهجملا هاياوزو ام ثلثم

 سمشلا ةكرح ةفرعم لجأ نم كلذو «ىرخألا اياوزلاو
 .كاذنيح ةفورعملا ةسمخلا بكاوكلاو رمقلاو

 سمشلا عقاوم یلع لدت يتلا لئاسلاب قیرغالا متها

 مهتنکم نیناوق اوعضوو لوادج اوفلآف بکاوکلاو رمقلاو
 اذه جلاع نم قداو .ةيسدنهلا لئاسلا عم لماعتلا نم

 huab” LLS“ (Almagest) $ سویملطب عوضولا

 .داليملل يناثلا نرقلا علطم ةيردنكسإلا يف لمع ًايكلف ناك
 اهمجرت يتلا ةخسنلا تيقبو ءلصألا باتكلا عاض دقو

 رثكأ تاحلطصم اهل نيلمعتسم ةيبرعلا ىلإ نوملسملا

 ينعي يذلا "يطسجملا” باتك هيلع امم ةقدو ًاماكحإ
 سكعي ناونعلا lies .(Ihe Greatest) ؟مظعالا"

 .مهيدل يلاعلا هعقوم

 تاثلثملا ملع لئاسم لحل نومدقألا نويكلفلا دمتعا

 doul يطسجملا يف دحوم لودج ىلع اهلك ةيوتسملا
 (A Table of Chords in “ةرئادلا ف راتوألا لودج”

(a Circleنم تادایزب ایاوزلا رصحت يتلا ساوقألا امآ  

 يف ديفي لودجلا نإف ءةجرد 180 ىتح ةجرد فصن
 اهرطق فصن ةرئاد يف اهل ةلباقملا راتوألا لاوطأ اهئاطعإ

 .ةدحو نوتس

 هباتك يف ءرشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم يسوطلا حرشي

sca"راتوألا لاوطأ ةمئاق تمدختسا فيك .“عاطقلا  
 ىدبأ .ةيوازلا ةمئاق تاثلثم لاب ةقلعتملا لئاسملا لحل هذه

 تاثلثملا نيب ةطبارلا تدطو ,ةمساح ةظحالم يسوطلا

 ؛ةرئادب رصحي نأ نكمي ثلثم لك :رئاودلا ساوقأو
 ًاساوقأ لباقت ًاراتوأ اهفصوب هعالضأ ىلإ رظني هنإف كلذلو

 .ثلثملا اياوزل ةلباقم

Iبيعلا :لوادجلا هذه ىلع دامتعالا يف ارهظ نيبيع  

 لاوطأ لح دنع أشنت نأ نكمي يتلا تالوحتلا لج نأ لوألا

 تاجلاعم بلطتت .ةیوازلا مئاق ثلثم اپاوز وآ ةلوهجم
 ضقانم اذهو ؛ةددعتم ةطبسو تاوطخو لودجلل ةربثک

 :يهو «تسلا ةفولأما ةيتاثلثما تالالدلا مادختسال

«usdةلدابتما ایاوزلاو «(مامتلا بیج) بیجتلاو  



 -مامتلا لظو لظلاو -ةيوازلا مامت عطاقو ةيوازلا عطاقو

 ةقيرطب اهبترو اهركتبا يتلا ةثيدحلا تاينقتلل ةزيمم ا
 بيعلاو .نوملسملا تايضايرلا ءاملع ةرم لوأ ةمظتنم

 ةفعاضم نم دب ال هنأ ةرئادلا راتوأ لاوطأ لوادجل يناثلا

 .ام سوق لوط باسحل «نايحألا بلاغ يف ءاياوزلا

 اوسرأ دق اوناك نيملسملا ءاملعلا نم ةلسلس نأ عقاولاو

 كلذب نيدهمم ءرشاعلا نرقلا لبق تاثلثملا ملع دعاوق

 لصفيو اهمظنيو مهتاماهسإ عمجي يك يسوطلل قيرطلا
 دولوملا يناتبلا ًاريثأت مهرثكأو مالعألا ءالؤه زربأ نمو .اهيف

 ءارماس يف قوتماو .مویلا ةيروس قرش لامش ناّرح يف

 كلفلا ءاملع مظعأ نم ًادحاو دعیو .م929 قارعلاب

 ملع ةسارد ةداير یلع هزفح اممو .نیملسلا تایضایرلاو

 دیزلا ةءارق كنکهو .بکاوکلا تاکرح هتبقارم تاثلثلا

 .*نوکلا" لصف نم “كلفلا ملع” مسق يف هنع

 ,ةيضايرلا هتايلمع حرش يناتبلا نأ يه مهألا ةلأسملاو

 لجأ نم “ثحبلاو ةبقارما ةعباتم” ىلع نيرخآلا ثحو

 نباو ءافولا وبأو وه روط امك .هعيسوتو هلمع مامتإ

 یلع هوقبطو يوركلا تاثلثما ملع .مثیهلا نباو «سنوي

 .ةيكلفلا لئاسملا لح

 “بيج” يحلطصم مدختسا نم لوأ يناتبلا ناكو

 نم ًالدب ًالاوطأ امهفصوب امهايإ ًافرعم “مامتلا بيج” و
 يناتبلا هيلإ راشأ دقف لظلا امأ .مويلا امهفرعن امك بسن

 يمهو يقفأ بيضق لظ يأ .“دودمملا لظلا” ةرابعب

 ينوريبلا فّرع رشع يداحلا نرقلا يفو .رادج ىلع بكرم
 اهثرو يتلا مامتلا لظو لظلل ةيتاثلثملا (عباوتلا) تآلادلا

 .ةيبيرجت ةروصب دونهلا نع

 ةييرعلا «ةنوازلا iau ةملك نأ رکذلاب رتدجلا نم

 ًاموسقم ةمئاقلا ةيوازلل لباقملا علضلا ةبسن يهو)
 ًاضيأ ةيبرعلاب ينعت (ةيوازلا مئاق ثلثملا رتو ىلع
 (يحيرشتلا ینعلاب) ؟بیج" وآ "فیوجت" وآ "ةوجف"
 ىلإو (ةذصانو) ةينيتاللا ىلإ هقيرط حلطصملا اذه دجوو

 .(512ع) ةيزيلجنإلا



 لبق ىرخا ماع
 plc فاشتكا

 لظلا تاثلثم

 مامتلا لظو
 تايضايرلا لضفب

 نا لبق ىرخا ةثم
 سوكينربوك اهكردي

(Copernicus) 

 ملع مدختسُي مويلا :راسيلا ىلإ
 تاثلثملا ملع كلذ يف امب «تاثلثملا

 يف ةدقعملا لئاسملا لحل ءيوركلا
 ناك .ةحالملاو طئارخلا مسرو كلفلا

 Aus فلأ لبق نوملسملا ءاملعلا

 مهو «عوضوملا اذه ةسارد داور

 نولحيو بكاوكلا ةكرح نوبقاري
 .ةلوهجما اياوزلاو لاوطألا

 بيجلا روط دق م780 ماع دولوملا يمزراوخلا ناك

 تمجرت يتلاو «ةيتاثلثما لوادجلاو مامتلا بيجو
 ينوريبلا ْذفلا ماعلا امأ .ةيبوروألا تاغللا ىلإ دعب اميف

 اوسرأ نيذلا كئلوأ نيب نم ناكف :م973 ماع دولوملا

 .ثيدحلا تاثلثملا ملع سسأ

 يتلا ىرخألا ةزيمملا تازاجنإلا ضعب ركذن نأ انل دبال

 كلذكو تاثلثملا ملع لقح يف نوملسملا ءاملعلا اهققح

 ركذي اممو .ضرألا طيحم سايق يف ينوريبلا تاقيبطت
 راكفأ ىلع ًادمتعم بيجلا نوناق عضو يسوطلا نأ

 قبطيل عبات مث .ءاكذب اهمادختساو ةيئادب ةيسدنه

 ..ةمظتنم ةقيرطب اهلك لئاسملا عاونأ لح يف نوناقلا

 ةفولأملا ةفاضإلا ةيرظن ىلع نهرب دقف افولا وبأ امأ

 تنروق ام اذإ ةقدو ةءافك رثكأ دعت يتلا بويجلل

 .“يطسجللا” باتك يف راتوألا لاوطأ ةيرظنب

 لوادج عضو بيساوحلا روهظ لبق مهملا نم ناك
 ماظتناب ةدعابتملا ميقلل ةيساسألا تالالدلل ةقيقد

 نأ I ًابولطم ناك دقف ؛تالادلل ةيوازلا ةحازإل

 ةجرد بيج باسحل ًادج ةزجوم ةقيرط رفاوتت

 ىلع ةينبم لامكتسا نیناوق ًایناث رفاوتت نآو .ةدحاو
 يدقن قیقدت عضوم ناتیضقلا ناتاه تناك .لوادجلا

 نباو ینورببلا لاثمآ نیملسلا ءاملعلا نم ددع دنع

 لصحي يكل مدختسا ريخألا اذهو .يشاكلاو «سنوي

 فرعي ًءارجإ ةدحاولا ةجردلا بيج بيرقت ىلع

 .يراركتلا بولسألاب ةثيدحلا ةغللاب

 تايضايرلا يف اهمادختساو ةيتاثلثملا تالادلا روهظ نإ

 نآلا ناكمإلاب حبصأو «ةيضايرلا مولعلا ريونت ىلإ ىدأ
 ةيساسألا ةفرعملا لوقح ةمئاق ىلإ تاثلثملا ملع ةفاضإ

 ابوروأ ىلإ اهولصوأ مث نمو نوملسملا اهنقتأ يتلا

 .ىتش قرطب
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 لزانت ,عباسلا
 ديزي نب دلاخ
 نع ةيواعم نب
 سرديل ,ةفالخلا

 اذامل :كاذ دنع

 كتقو يضمت

 ةسرامم ىف

 :باجأف ؟ءایمیکلا
 نأ ديرأ يننأل“
 يئالمز يرثا

 .”يتوخإو

 ءايميكلا

 يعانطصالا طاطملاو .(يعانطصالا ريرحلا) نويرلاو ةيكيتسالبلا داولا لوصأ دوعت

 دق ناك ىتلا ةيئايميكلا تاعانصلا ىلإ نيلستبلاو نيلوسنألا لثم ةيودألاو .طفنلاو

 .ءايميكلا يف ةيقيقح ةروث داور اوناك نيذلا لئاوألا نوملسملا اهمناعد ىسرأ

 هذهو ءایمیکلا ةيبرعلاب (17[0167215: ةملك ينعت

 “لا” فرحلا ةملكلا ىلإ فيضت اهنأ يف ةيسنرفلا هبشت

 ةملكلا حبصت اذكهو ؛تاملكلا نم ريثك ةيادب يف

(alkimia) “skas”يف طقسأ ريخألا “04” فرح نكلو  

 ءاملعلا نكي b9 “alchemy” AJI تحبصأف ابوروأ

 ىطسولا روصعلا لالخ ءايميكلا نوّدعي نوملسملا
 تناك لب ءةيرحس وأ ةيبعش باعلأ ةسرامم ةيبوروألا

 نرقلا ىتح ملعلا اذه يف عجرملا اوناكو dole مهدنع

 .رشع عباسلا

 رباج :مه ءءايميكلا يف مالعأ ةثالث يمالسإلا ماعلا يف زرب

 ماع ىفوتملاو م722 ماع سراف دالب يف دولوملا نايح نب

 سراف دالب يف دولوملا يزارلا ايركز نب دمحمو 5
 يدنكلاو ,م925 ماع وحن ىقوتملاو م865 ماع كلذك

 .م873 ماع قوتمماو م801 ماع ةفوكلاب دولوملا

 ًالطر ذخ .رخآ عئار يرطع تيزل ريضحت”
 هبكسا ءنيمسايلا تيز دوجأ نم نيلطر وأ

 AN ْنُم لک یلع بکساو ةيجاجز ةساط يف

 هنم (مارغولیکلا عابرآ ةثالث ابیرقت یواسی
 ò gg) (aduh) ةودنلا نم لاطرآ ةئالث

 ,حافت رشقو اجرا فضآ مث .(تایرطعلا

 بشخو .روذبلا ةعوزنم لجرفس عطقو

 تابن سوژرو .ةفاج ًادوروو ًةقوحسم لدنص

 قاروأو ءيرب رتعز قاروأو ءةجزاط ةيرط سآلا

 dob àb g äle (Ocimum) موميسوأ

 لك ةرم هكرحو هطغ مث .هریصع وآ جرتآ بلو

 JS bya تبغر اذإ تانوكملا هذه ريغو .موي

 .رطعمو ةحئارلا داح بكرم هنإ .مايأ ةسمخ

 ؛كسملا نم نيتبح اهيف قلأو ةلجوح يف هعض

"dass 15s odis laor 

 *رطعلا ءایمیک " باتک à 61 مقر ةرقف

 .عساتلا نرقلا ءاملع نم .يدنكلل

 تاودأ يف مادختسالا عئاش رطقملا درولا ءام ناك

 .ةبلعملا ةمعطألاو ليمجتلا



(Geber) uba o= ula 
 jue” oub yl $ oke“ (Geber) نب رباج فرعي
 .ثيدحلا ءايميكلا ملع سسؤم هنأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 هتايح مظعم ىضق «(ينالديص) ةيودأ عئاب نبا رباج ناك

 اهمظنو ءايميكلا فنص ثيح .قارعلاب .ةفوكلا يف

 يف زجنيو ركتبي ماودلا ىلع ناكو .ةيملع ةقيرطب
 ,ةرولبلاو عییمتلاو فیثکتلاو دیعصتلا تایلمع هربخم

 ,ةدسكألاو قمغلطاو ءريهطتلاو ةيقنتلاو طقتلاو

 ریطقتب كيتيربكلا ضمح جتنأ امك .حيشرتلاو ريخبتلاو
 ء(ةرايط داوم) لوحك :ىلإ داوما فنصو .بشلا ةدام

 داوملا داحتا ةيفيك نع كلذك بتكو .نداعمو «تازلفو

 نم ةدحو لكشتل ءاهصئاصخ نادقف نود نم ةيئايميكلا

 نئلو .ةدرجملا نيعلاب ىرت ال ًادج ةريغص ةعمتجم رصانع
 نم رثكأ لبق هنإف ًاعئاش ًاموهفم لمعلا اذه مويلا ادب

 .هنامز ىلع ًاقباس دعُي ناك ءةنس نیسمخو نیتتمو فلآ

 يتلا ةيلمعلا كلت روهشملا ماعلا اذه ثوحب مهأ نمو

 ىوقأ ًاضمح نوفرعي نومدقألا نكي م ؛ضامحألاب قلعتت
 .زيمملا همعط لئاسلا اذه يطعي يذلا لخلا ضمح نم

 ةلئاه ةدايز ةيئايميكلا براجتلا تالامتحا رباج داز دقل

 ضمحو .كيرتپنلا ضمحو .كيتيربكلا ضمحل هفاشتکاپ

 ةمهم مويلا دعت يتلا ضامحألا يهو «يقوزآلا كيتايروملا
 .ةيئايميكلا ةعانصلا يف اهلك

 ةرم 6480 ب لطرلا نم رغصأ نزي ًاقيقد ًانازيم عنصو

 ندعملا نأ ظحالو (مارغوليكلا فصن نم لقأ -لطرلا)
 .دسكأتلا نم ةنيعم تالاح يف صقني

 "ریبکلا صاوخلا" :نایح نب رباج تافلؤم نمو

 مادختسا اهيف فصو “غابصألا”و "جازلا"و «”نيزاوملا”و
 داومل ًاثوحب ىرجأ امك «ينايميكلا نرفلاو .ءالا مامح

 .تیربکلا تابکرمو قبثزلا دیسکآ لثم ةمهم ةيئايميك

 -نیملسما ءاملعلا نم هررغک -هنْأل يلمعلا قیبطتلاب متها

 ًايلوضف ناکو .هعمتجم يف ةايحلا ةيعون نسحي نأ ديري
 ؛دلجلاو شامقلا ةغابص يف ثحبف ودبي ام ىلع دج

 مصر بری هرز هلعجاو هلسعاث رله رجال
Sk dy uer sey ues;مکخاو بارزلا سلول  

ABUT ly? Slay 

 esse و ار

= Bley ا a US 4 y 
E EU ie ee 

 دوعت ةيبرع ةلاقم نم ءريطقتلا ةيلمع

 .ءايميكلا نع رشع نماثلا نرقلل

 ةفلتخم ةيعوأ ىلإ يبرعلا صنلا ريشيو

 لصي فيك فصيو «قيبنإلا ىلإو
 ىلإ دربملا يولعلا ءاعولا نم فيثكتلا

 .هل ةيقلتملا ةساطلا

vwره كلا و €  

 شامقلا ةمواقمو تايشينرولاو رعشلا غابصأ ريضحتو
 زينغنملا ديسكأ يناث مدختسا .ديدحلا ةياقوو ءءاملل

 .بهذلاب ةباتکلل دیدحلا تيريبو جاجزلا ةعانص يف
 لخلا ريطقتو .فزخلاو ديمرقلا لقصل حالمألاو

 قرولا نم ًاعون عرتخاو .كيلخلا ضمح فيثكتل
 .ليللا يف ةءارقلا ىلع دعاسي ًاربحو قيرحلل ًامواقم

 ريضحتو اهتيقنتو نداعملا ريركت يف رباج لمع دعاس

 مظعأ نمو .ةكابسلا تاينقت ريوطت يفو ذالوفلا
 يتلا نداعملا بيكرت يف هؤارآ ةيئايميكلا هتاماهسإ

 .رشع نماثلا نرقلا يف ةثيدحلا ءايميكلا ةيادب

 وهو ,ةفوكلا يف هربخم يف هثاحبأ يرجي رباج ناك

 امدنع نمزلا نم نینرقب هتوم دعب فشتکا ربخم
 نيب دجوو ؟قشمد ةباوب" يح نم تویب تلیزآ
 .بهذلا نم ةرببک ةعطقو نواه ماکرلاو ماطحلا



 ةّينفلا ةحوللا à رهظب

 هربخم يف يزارلا يئايميكلا
 روطعلا تناك ام .دادغبب

 ريطقتلا ةيلمع الول مويلا دجوتل
 نب رباج اهمتأ مث ءاهركتبا يتلا

 .نماثلا نرقلا رخاوأ يف نايح

 يزارلا
 مساب برغلا يف فورعملا يزارلا ايركز نب دمحم فأ
 رحاس باتك هنأكو ادبف ؛“رارسألا رس” باتک 695

 نهربو .اهتاقيبطتو ةيئايميكلا داوملا ريضحت هيف جلاع

 يف ,ناّيح نب رباج مهيف نمب هفالسأ نم ةربخ رثكأ هنأ ىلع
 ةيضرأ ىلإ اهمسق دقل .ةيعيبطلا داوملل قيقدلا فينصتلا
 نكمي يتلا داوملا نم ًاددع فاضأ امك «ةيناويحو ةيتابنو

 ادوصلاو ءصاصرلا ديسكأ لثم ًايعانطصا اهيلع لوصحلا

 مسق دق هلبق رباج ناك .ةعونتملا طئالخلاو «ةيواكلا

 سفنأو «(ةضفلاو بهذلاك) ماسجأ ىلإ ةيندعملا داوملا
 .(رداشنلا حلمو قيئزلاك) حاورأو «(خينرزلاو تيربكلاك)

 تايلمعلا هحيضوتو هبراجت ةباتكب كلذك يزارلا قوفتو

 هباتك نم فرغو .اهمدختسا يتلا ةزهجألاو اهعبتا يتلا

 .ةرولبلاو سیلکتلاو ريطقتلاب موقي ناك هنأ “رارسألا رس”

 !تلخ ةنس ةثمو فلآ نم رثکآ یا رمْألا اذه دوعیو

 ءایمیکلا دعاوق یسرآ نم Ja ab bai يزارلا رهتشا

 ممص دقل ؛ثیدحلا ینعلاب ربتخم ةماقاب ةثيدحلا

 ربثک لاز ام قادآ نیرشع نم رثکآ مدختساو فصوو

 قیبنالا ءاعوو ةقتوبلا لثم ؛ریطقتلل مویلا مدختسپ اهنم

 ىلإ ةفاضإ لیصوتلا بوبنآو قیبنالا سآرو «ةجوعلا وآ
 .دقاولا وآ نارفألا نم ةفلتخم طامنآ

 يدنكلا

 لاثمأ اهلقن ءيدنكلا لامعأ نم ريثك ةينيتاللا ىلإ مجرت

 jy! (Gerard of Cremona) ينومركلا دراريج

 ةيبرعلاب يه امم رثكأ ةينيتاللاب مويلا هلامعأف اذهلو
 نأ يدنكلا هیف رکذیو ”De gradibus“ باتك اهنمو

 تافصاوم نم ًايضاير اهقاقتشا نكمي ءاودلا ةبيكرت
 ةقالع كانه نأ نيبيو ءاهتاجردو هل ةنوكملا تانيعلا

 .ةيلاعفلا ةجردو ةيمكلا ةدايز نيب ةيسدنه

 ؟تادیعصتلاو رطعلا ءایمیک باتک" EUIS يدنكلا فلآ

 *ةفاظنلا" مسق ًارقا روطعلا نأشب دیزلا یلع عالطاللو

 ."تيبلا” لصف يف

 ماعلا يف ومنتو أشنت ةفرعم لك نأش -ةفرعملا هذه نإ

 راكفألا ةيقبك رشتنت لب اهناكم ةسيبح لظت ال -يمالسإلا
 ةينيتاللا ىلإ هلمع مجرت اذلو lS bball Glob ىلإ ةديجلا
 .ابوروأ ىلإ هراشتنا رسفي يذلا رمألا «ةيلحملا تاغللا ىلإو
 ةميقلا يزارلا بتك نم ًاديزم مجرت ينوهركلا دراريج
 ةسارد نمضتیو (De aluminibus et salibus) هباتكك

 .اهل ًافينصتو (تافلسلا) بشلا داومو حالمألل

 ءرشع ثلاثلا نرقلل ابوروأ ءاملع لامعألا هذهب متها

 9299 (Albertus Magnus) سونغام سوتريبلأ لثم



 هجو ىلع ربيخألا اذه نمآ دقو (Roger Bacon).. نوکیب

 يف اهفشتكا يتلا ءايميكلل ىمظعلا ةيمهألاب صوصخلا

 .ةيبرعلا لامعألل ةينيتاللا تامجرتلا

 فصتنم يف ةينيتاللا ىلإ ةعساولا ةمجرتلا ةيلمع تأدب

 1067" رباج باتک ًالثم مجرتف ؛رشع يناثلا نرقلا

"Claritatisرشع ثلاثلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا يف . 

 51112112 رخآلا هباتك مجرت ًابيرقت م1300 ماع يفو

"Sum of Perfection" 5l *Perfectionis Magesterii 

 عبرأب ةداع باتكلا اذه قفاريو .(لامكلا لمجم)

 وآ "De investigatione Perfectionis" :تالاقم

"The Investigation of Perfection”(لامکلا يصقت) . 

The Invention” gÍ “De inventione veritatis” 9 

Verity؛(ةقيقحلا عارتخا) “064  “Liber fornacum” g 

 «(نارفألا ”WLS) “The Book of Furnaces وأ

(agl) "Testament" 9| "Testamentum"تناک  

 نينرقلا نيب دحاو دلجم يف ًاعم عبطت تالاقملا هذه
 فرعت اهلك تناك راصتخاب ءرشع عباسلاو رشع سماخلا

(Jal) (The Summa) ebًادج ةحجان تناکو  

 ابوروآ يف ررقملا يسردملا ءايميكلا باتك تحبصأ ثيحب
 بدألا يف بيتكلا اذه لظو .ىطسولا روصعلا لالخ

 .نورق bis سفاتم نو نم ماعلا قايميكلا

 تلخ ةنس فلأ ءاملع ليحن نأ مويلا انيلع لهسلا نم

 «برشو اهيلع رهدلا لكأ ٍلاع جرب يف ةربغم ةفرغ ىلإ

 تارابع اهل مدختسنو ءنيخدتو عيقفت glob اهطيحن
 ءاملع اوناك ءاملعلا ءالؤه نأ نيح d doo قیفلت

 ,مايألا هذهل ةدئارلا ةيربخملا لوقعلا نوواسي «نییبیرجت

 .اندافحأ لبقتسمو انلبقتسم دعاوق اوعضو نيذلا مهو

 لبق ءايميكلا هتثدحأ يذلا رثألا نع ةءارقلا نم ديزمو

 نم «“ةنيدملا” لصف عجار «مویلا تاعانص يف ةنس فلأ
 .*ةيعانصلا ءایمیکلا" مسقو .باتکلا اذه



budsدیهرقلا میماصت بلاخ زیمتی  
joa dalaةيضايرلاو ةيسدنهلا . 

Aw ALDI! ملع 

 مهينابم اهب نونيزي اوناك ءةقينألاو ةدقعملا ةيسدنهلا ميماصتلاب نوملسملا رهتشا

 امو .لصفلا اذه نم “ةيبرعلا ةفرخزلاو نفلا” مسق يف اهنع أرقتس يتلا ةيخيراتلا
 ةسدنهلا ملع يف اهوققح يتلا تازفقلا الول رهظتل ةبيجعلا ميماصتلا هذهل ناك

 ةثالثلا داعبألا تاذو «نیدعبلا تاذ لاکشألاو ایاوزلاو طوطخلاو طاقنلا سایق فو

 ..اهتاقالعو اهصئاصخب

 نیذلا قیرغالا نع ةسدنهلا نوملسلا ءاملعلا ثرو

 ضرع دقلو .اهوعسوو اهوروطف ًاریبک ًامامتها اهولوآ
 ادج عسوم وحن یلع dusigll als (Euclid) سديلقإ

 تايضايرلا ءاملعو (Elements) “لوصألا” هباتک يف

 .سديلقإ باتك نم أشن دق ملعلا اذه نودعي

 «تدمتعا ام ی .ةیسدنهلا نیملسلا ثاحبآ تدمتعا

 “لوصألا” باتک لوألا :ةمهم ةيقيرغإ رداصم ةثالث ىلع

 یناثلاو ةمکحلا تیب يف .دادغبب مجرت يذلا سديلقإل

«(On the Sphere and Cylinder) *à3lgl Ns 8,5JI" 

(The Heptagon in the Circle) ^851.Jl (3 gal" 9 

 ةمجرتب ةيبرعلا نع انيلإ الصو دقو «سديمخرأل امهو
 ردصملا lel .ةيقيرغإلا ةخسنلا تعاض ذإ ءةرق نب تباث

 (Apollonius of يواغربلا سوينولوبأ باتكف ثلاثلا

Conics) “Glbs st!” (Perga1طع ) رهظ يذلا 

 ةغللاب اهنم يقب .ًابيرقت م.ق 200 ماع بتك ةينامن يف

desl Aes 39)ةيبرعلاب ةعبس اهنم انلصو نیح ین . 
 ةيمالسالاو ةيقيرغالا تاسدنهلا بلغآ تجمدنا دقل

 يف تمدختسا يتلا ةيطورخملا عطاقملا ةيرظن تنوكف

 قفوو ءءوضلا زيكرتل ايارما ميماصتو ةيسدنهلا تآشنم ا
 طورخم لا حطس لكشتي .ةيسمشلا تاعاسلا ةيرظن

 (تادلوم) ةميقتسم طوطخ ببسب جودزملا بلصلا

 رمتو ةدعاقلا ىمست يتلا ةرئادلا طيحم نم بعشتت

 ال يتلا (طورخملا سأر) ةورذلا ىلع لدت ةتباث ةطقن يف

 نم ةيطورخملا عطاقملا دلوتتو .ةدعاقلا ىوتسم يف عقت

 امأ .تادلوملا عطقت تايوتسمب جودزملا طورخملا عطق
 يتلا ةيوازلاب ددحتيف ىقبي يذلا يوتسملا عطقملا لكش

 نکه" :سوینولوپآ لاق .تادلولباو يوتسلبا نيب لكشنت
 :يهو .قرثادلا الخ ام .ةبطورخم عطاقم ةثالث دیلوت

 .*دئازلا عطقلاو یفاکلا عطقلاو صقانلا عطقلا

 واسط لس نکنم کت لمس نا ا
 ريوطتل ةيطورخم ا عطاقما ةيرظن e1014 ele) قوت
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 وه عالضأ ةعبس يذ مظتنم علضم ءاشنإل روهشم ءارجإ

 .(يعابسلا لکشلا) عبسلا

 ءاملع ةعومجم نم ًادحاو يهوكلا لهس وبأ ناك

 يقرشلا عاطقلا ءاحنآ فلتخم نم اوعمتجا نیبوهوم

 ةبحاص ةيهيوبلا ةرسألا نایعآ ةياعرب يمالسالا ملاعلل

 ةيلبجلا ةقطنلا نم لهس وبآ ءاج .دادغب ی ذوفنلا

 sb دادغب قوس ین سانلا ةيلستل نیوزق رحب بونج

 متهاف «مولعلا ةسارد یا لوحت مث .ةیجاجزلا ریراوقلا

 ل يناثلا باتكلا ىلع ًاقیلعت بتکو ,سدیمخرآ لامعاپ
 عطاقملا ىلع يساسألا همامتها زکرتو .“ةناوطسألاو ةركلا”

 ءاشنإب ةقلعتملا لئاسملا لح يف اهتامادختساو ةيطورخم ا

 عطاقملا ةطاسوب نكمي GS JEL ليبس ىلع ءنّيبف

 ةرئاد عاطقل لثامم عاطق تاذ ةرک ءاشنا ,ةيطورخلا

 .ىرخأ ةرئاد عاطق يواست حطس ةحاسم هل ةنيعم

 مسرل ةادأ مادختسا نكمي فيك ليصفتلاب حرش امك

 ديب .“لماكلا راجرفلا” مساب فرعُت ةيطورخم عطاقم
 ؛مظعأ تاحومط هينيع بصن عضو يهوكلا لهس ابآ نأ
 .مظتنملا يعابسلا لكشلا ءاشنإل ةلصفم تاميلعت مدقف

 مظتنملا عبسم اب قلعتي ًاناهرب مدق دق سديمخرأ ناك

 ءاشنإ ناكمإب هناهرب يحويو ةرئاد لخاد عوضوملا

 .يلعفلا ءارجإلا مدقي م هنأ الإ ءيعابسلا لكشلا

 بعصلا نمو .ةدرجملا تايضايرلا ماع يف ًاعئاش كلذ ناك

 ءاشنإل ىرخألاو ةنيفلا نيب يجيردت ءارجإ قاقتشا
 ناك ءتالاحلا كلت لثم يفو .ةنيعم ةيضاير تاعوضوم

 دوجو ىلع -ًاليلق ولو -ديكأتلاب مهسفنأ نولغشي ءاملعلا
 .نيرخآلل يليصفتلا ءارجإلا فاشتكا نيكرات ءاذهك ءارجإ

 دوجو ىلع نهرب سديمخرأ نأ نم مغرلا ىلعو

 نیملسطاو قیرغالا تایضایرلا ءاملع رابک ناف .عبسلا
 دحآ «دوجلا وبآ لاق یتح ًایلعف هءاشنٍ| اوعیطتسی ۸

 هئاشنا ذیفنت ناک امر" :رشاعلا نرقلل نیملسلا ءاملع

 .؟كلذل ةمدقم نوکی نآ نم دعبآ هناهربو «ةبوعص رثکآ

 يذلا يهوكلا لهس يبأل ًايدحت ةظحالملا كلت تناكف

 ءشحولا ضوري نأ .ةقيشر ةجلاعم لضفب ,عاطتسا
 تسكغ اذإ اهنأ نيبو .تاوطخ ثالث ىلإ ةلأسملا ًاصلقم

 عطقم ءاشنإب الوأ أدب .يعابسلا لكشلا ءاشنإ ىلإ تدأ

 ًايطخ ًاعاطق دّلو مث ..عبسملا علض لوط ىلع يطورخم

 ًاثلثم أشنأ «عاطقلا اذه نمو «ةنيعم بسن قفو ًاعطقم

 .أشنملا ثلثملا نم عبسملا جتنأ ًاريخأو .ةنيعم صئاصخ اذ

 ميسقت بولسأل هفاشتكاب ًاضيأ يهوكلا لهس وبأ رهتشا

 وه هل رصاعم ماع .ةيواستم ماسقأ ةثالث ىلإ ةنيعم ةيواز
 هفصوو .فاشتكالا اذه ىلإ راشأ يزجسلا ليلجلا دبع

 اهمدختساو “ةدعاسملا يهوكلا لهس يبأ ةيضق” :هلوقب
 .“يعاستلا” يأ ,عالضأ ةعست يذ علضم ءاشنإ يف



 تاريبعت ةعيبطلا يف تاسايقلل

 ةبسنلا اهنم .ءاملعلا تمهلأ ةيضاير
 تاراحما اهنع ربعت يتلا ةيبهذلا

 .راهزألاو تاتابنلاو ةيوخرلا

 ةيطورخملا عطاقملا ىلإ ةجاحب تاودألا وعناص ناك
 قيرغإلا ناكو .ةيسمشلا تاعاسلا حوطس ىلع اهرفحل

 ءامسلا ربع يرئادلا اهراسم يف ريست سمشلا نأ” نوملعي

 يلوقاش بيضق سأر قوف اهتاعاعشإ رمتف راهنلا ءانثآ يف

 نأ اهو .ًاجودزم ًاطورخم لكشتف ءضرألا يف زورغم

 طورخملا عطقم نإف طورخملا يئزج عطقي قفألا ىوتسم
 كلذ زفحف .«ًادئاز ًاعطق نوكي نأ دب ال قفألا ىوتسم عم

 یرجأف قرق نب تباث دیفح «نانس نب میهاربا لویم
 يف مرو ببسب ًارکبم تهتنا هتایح نکل .عوضوملل ةسارد
 نيثالثلاو ةعباسلا يف وهو م946 ماع هتافو ىلإ ىدأ هدبك

 هترهش ةيقابلا هلامعأ تدكأ” دقف كلذ عمو .هرمع نم

 لوقپ امک "تایضایرلا خيرات يف ةمهم ةيصخش نوكيل
 (J L Berggren) نیرغربب .ل .ج رصاعلا مولعلا خروم

 :يتآلا وحنلا ىلع نانس نب ميهاربإ تازاجنإ صخل يذلا

 (م21856012) دئازلا عطقلا نم عاطق ةحاسمل هتجلاعم نإ”

 يفف ..ةضهنلا ةكرح لبق ام ذنم انءاج ام لك نم طسبأ

 عاونأ ميمصت جلاعي ةيسمشلا تاعاسلاب قلعتملا هلمع

 دحاو ءارجإ قفو ةلمتحملا (ةيسمشلا تاعاسلا) لوازملا

 اهب حجنی ۸م يتلا تالاکشالا یلع ًاموجه لثه .دحوم
 .“نايحألا بلاغ يف هفالسأ

 ةنهم يف ةيلهألا زاربإب نيمتهم نوملسملا نوسدنهملا ناك
 میماصت نم هب نوموقپ اه مهنف فاشکتساو نینانفلا
 روصقلاو دجاسلماک ةماعلا قفارلا نیزت دق ةيسدنه

 روهشملا (950 ماع ىفوتملا) يبارافلا رصن وبأف :بتکلا رودو
 ةلاقم بتك ىطسرأ ىلع هتاقيلعتو ىقيسوملاو ةفسلفلاب
 ةعونتم دويق تاذ لئاسو نم ةيسدنهلا تاءاشنإلا يف

 يف ةيعيبطلا رارسألا” وه ام ًاعون ًابيرغ ًاناونع هل عضوو
 افولا وبأ لخدأ يفوت امدنعو .“ةيسدنهلا لاكشألا قئاقد

 يف عانصلا هيلإ جاتحي اميف باتك” هباتك يف يبارافلا ةلاقم

 .ةلماك تاليلعتو ةيئاشنإ ليصافت مدقو” ةسدنهلا لامعأ

 ةلأسم تلمش اهب همامتها افولا وبأ زكر يتلا لئاسملا نإ

 ًامسقم ؛هيفرط ىلعو ضرتفم عاطق ىلع دومع ءاشنإ
 ؛ةيواستملا ماسقألا نم ددع يأ ىلإ يطخلا عاطقلا

 ةمظتنم تاعلضمو ةنيعم ةرئاد نمض عبرم ءاشنإو

 هذه تناكو .(عالضأ 10 8 6 5 4 3 تاذ) ةعونتم

 يذ راجرفو ةميقتسم ةفاحب طقف متت اهلك تاءاشنإلا

 .ةدحاو ةتبثم ةحتف

 نيسدنهملاو نينانفلا دنع ةصاخ ةيمهأ ةسدنهلا ملعل ناك

 مامت نوكردي اوناكو .نيملسملا نيطاطخلاو نييرامعملا

 ةعيبطلا يف تاسايقلا نيب ةقيثولا ةقالعلا كاردإلا



 نوحوتسيو (تاقالعلاو تالداعلا) ةيضايرلا تارابعلاو

dis lasiةييهذلا ١ ةيسنلا ىلع ثاسابقلا هذه  

“Golden Ratio 1.618"حیرت تاسایق ةبسن يهو  

 قاروأو ةيوخرلا تاراحملاك ةعيبطلا يف ًاريثك رهظتو «نيعلا
 ضرع نأ ينعت نييداعلا صاخشألا تاحلطصمو .راجشألا

 / عطقما ًاضيأ ىمستو .هعافترا يثلث ًابيرقت يواسي ءيش يأ

 ءزجلا ةبسن نوكي ام طخ مسق اذإ ثيحب ؛يبهذلا طخلا وأ

 طخلا ىلإ ربكألا ءزجلا ةبسنك ربكألا ءزجلا ىلإ هنم رغصألا

 يف دهاشتو ءًابيرقت 8:13 يه ةبسنلا هذه نأ نيبتيو .هلك

 .ةيرامعملا ةسدنهلاو نفلا لامعأ نم ريثك

 ةعومجم مهو ؛افصلا ناوخإ رهظ يداليملا رشاعلا نرقلا يف
 يف بسانتلاو ةبسنلا نع مهراكفأ نولجسي اوناك ءاملع

 Qus JI (Vitruvius) ويفورتيف نوناق اوفرع .مهلئاسر

 ساق ءداليمما لبق لوألا نرقلا نم ًابتاك ًاسدنهم ناك يذلا
 هذه افصلا ناوخإ باع ًايبسن ًاماظن هفصوب ناسنإلا مسج

 (يرقفلا دومعلا ةياهن) زّجَعلا ىلع تزكرمت اهنأل ةركفلا

 .ةّرَسلا يف زكرمتلا نم ًالدب «(ذخفلا لصأ) ةّيبرألاو

 يقيرغإلا نوناقلا ىلع تينب دقف ويفورتيف تافاشتكا امأ

 بسانتلاو ةبسنلا نوناق ىلع هرودب ًاينبم ناك يذلا
 هلإلل يرقفلا دومعلا ىلإ بسنُي يذلا ميدقلا يرصملا

 سدقملا يرقفلا دومعلا” ىمسيو .(08115) سريزوأ

 عبارلا فلألا ىلإ عجري وهو Cur” ags“ (Djet) وأ
 .ةبيطلاو ربصلاو رارقتسالا لثميو .داليملا لبق

 ةجيتن ىلإ «نضم ثحب دعب ءافصلا ناوخإ لئاسر تلصوت
 تسمال ناسنإلا مسج دتما امدنع :اولاقف .ةفلتخم

 ةلّيختم ةرئاد طيحم نيمدقلا عباصأو !lod سوؤر

 لفط مسج مسجلا ناك اذإ ءةّيبرألا سيلو ةّرْسلا اهزكرم
 ةرّسلا نوكت يتلا ةماتلا ةبسنلا هذه نإ .ةعباسلا نود

 ةعباسلا نس دعب بسانتلا اذه نادقفب أدبت اهزكرم

 فصتنم ةطقن نوكت ةدالولا دنعف .ةءاربلا رمع وهو

 ةطقنلا هذه تلزن مسجلا ربك املكو .ةرسلا يه مسجلا

 ةيبسانتلا ةبسنلا جتنت .زُّجَعلا وأ ةيبرألا ىلإ لصت ىتح
 رابشآ ةينامت ضرعلا :ينيدلا مسرلل ًايلاثم ًالكش هذه

 میسقت .ةرسلا يه فصتنلا ةطقنو ءةرشع عافترالاو

 ,سوژر ةينامث هلوط مسجلا :قآلا وحنلا ىلع لكشلا

 ةهبجلاو .كلذك ان هجولاو مسجلا نمت يواسي مدقلا

cam JE LSوأ ,فونأ ةعبرأ هجولاو  ORT ool 

 ةرئادلا زكرم يه يتلا ةّرْلاب رهظی يهلالا يلجتلاو
 تسکعنا ais Med دادمإلا Si I لثمتو

 ,یقیسوطا ملعو نوكلا ملع يف ةيهلإلا بسنلا هذه

 اكف ؛رشاعلا نرقلاب ًاءدب اهلك نونفلا يفو ءطخلا ملعو
 ًاحاتفم ينطابلا موهفلابو .مغانتلا فاشتکال ًاحاتفم

 زفح يذلا وه ًالثم ةينامت مقر لکشل يعيبطلا مغانتلا ْنِ
 ,يقيسولا ملسلا يف تاسایق ءارجال نیملسلا ءاملعلا
 .ةينفلا تاعوضولطاو .طخلاو ءرعشلاو

 رمعل ةرحاسلا ةيربجلا ةسدنهلا لاجم عبطلاب كانه

 اناک امهو تاسدعلل ةيسدنهلا يسوطلا ةيرظنو .مایخلا

 دیزطا ةءارقلو .ةسدنهلا ملع لوقح نم نیدیدج نیلقح

 “ةسردمما” لصف يف “تايضايرلا” مسق ىلإ عجرا امهنع

 تيبلا” لصف يف “ريوصتلا تالآو ةيؤرلا” مسقو
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 ġLôg j (Vitruvian Man) ناسنإ

 (Leonardo da يثتنيفاد ودرانویلل

 ناسنإلا مسج ءازجأ نيبي (71م

 ناوخإ اهثحبو قبس يتلا اهبسنو
 .رشاعلا نرقلا يف مهلئاسر يف افصلا



 هيبرعلا ةفرخزلاو نفلا

 ًالكشأ نيع لك ضامغإ ىدل ىرتف «ةينفلا ميماصتلا ضعب يف قلمحت نأ كنكمي

 نفب ةتحبلا تايضايرلل ًاجمد یسدنهلا نفلا نم طمنلا اذه دعي .ةفلتخم ًاغيصو

 لب «ةيرشب روص هيف سيل .ةرركتملا طامنألاو لاكشألا نيب ًالعافتو ءءاضفلاو غارفلا

 وهف اذهلو «يحورلا لمأتلاو قيمعلا ريكفتلا عجشي يذلا رمألا ءاهيلإ رظنلا ةيواز

 ءاهتاذب ةلماك ةلقتسم ةدحو لك .تاهاجتالا عيمج يف قلطأف .يمالسإلا نفلل ًايزكرم ةسدنهلا ملع حبصأ 1 ,يرظن يف

 اهنيب ام يف ةطبارتم اهنأ ديب ءاهدحو درفنت نأ نكميو فرع ًايلك ديدج نف جاتنإل مهعادبإو مهلايخ نونانفلا :احوتفم الاوس
 ميماصتلا تناك .يلك ميمصت نم ًاءزج لكشتل ًاعيمج (4:8ءةوانع كسبارألا) “يبرعلا ةفرخزلا نف” مساب ىلإ ىمتني له

 حوطسلا نييزتل ًابلاغ مدختست هذه داعبألا ةيئانثلا .يسدنهلا نفلل ًاروطت دعی يذلا مأ تايضايرلا
pas ۱ » Bةامقلاو داجسلاو ناردجلاو :شوقسلاک  

 Em i ل ةديدع تادحو نم فلأتی جذومن يرعلا ةفرخزلا نف .”نفلا ىلإ ىمتني
diulisس .م ٠ لا ثادعولا نم باست اه كاف . «M C Escher) pl 

 نم يدنلوه نانف

 نيرشعلا نرقلا
 نف لامج «ناریاب ءناهفصأ يف هللا فطل دجسم ضرعي
 مامتهالا يبرعلا ةفرخزلا نف زكري ال” قوف) يراكذت لصتم بولسأب طخلا نفو «يبرعلا ةفرخزلا

 الو ددحم عوضوم يأ ىلع هابتنالاو

 اهعيرستو ةنيعم تاردق ءايحإ ىلع لمعي

 ةوق هنإ ًاعم اهرهصي لب ءاهب باجعإلاو

 نمو درجتلا نم عون ىلإ يدؤت ةيزكرمال

 دبعتملاب اذإف «قاذلا يسيطانغملا ميونتلا

 ةمظتنملا لاكشألاب عتمتي ةكم وحن هجوتلما

 نم هنهذ ررحبف .ههجاوت يتلا ةشهدللا

 .ب ." ایندلا لغاشمو دسجلا عم ةطبار ةيأ

  (B. Dobree) 43 395«نفلا خرّوم 1920-



 امدنع دقعملا ينفلا لكشلا اذه نم ةعئار ةلثمأ ترهظ

 مسر .لوبنطسإب يباقبوط يف ةفيفل نع باقنلا فشك
 القتسم ايسدنه اجذومن 114 يوحت يتلا ةفيفللا هذه

 عراب نانف سدنهم دوقعلاو بابقلاو ناردجلا حوطسل
 نرقلا وأ رشع سماخلا نرقلا رخاوأ سراف دالب يف لمع

 مت اهعون نم ةميلس ةحول مدقأ اهنإ .رشع سداسلا
 ةيرامعم فئافل نم اهلبق فشتكا ام لكو ءاهفاشتكا

 يف تدجو رشع سداسلا نرقلا نم ةقزمم ًاعطق تناك

 .ناتسکبزوآأب .یراخب

 ًالاكشأ لخديف ءةيتابن ةفرخز يبرعلا نفلا مدختسي دقو
 لمعتسي وأ ءاهراهزأ وأ اهقاروأ وأ تاتابنلا ناصغأ نم

 هذهو ةيسدنهلا لاکشأألاو ةيتابنلا جذامنلا نم ةعومجم

 ةرثأتم لامعأ ترهظف نييبوروألا نینانفلا تنتف میماصتلا

 وكوكورلاو JLI (Baroque) .ةضهنلا دهع نم اهب
(Rococo)ثيدحلا نفلاو  logasكسيتورغلا  

b iNo (Grotesque)ةكباشتملا ةيفرخزلا . 

 ىضقو يبرعلا ةفرخزلا نفب يشتنيفاد ودرانويل نئتفا
 يرنه كلما مدختساو .ةدقعملا هجذامن للحي ًاليوط ًاتقو

 ىلع هتروص à رهظو نوهشط ١ “ةدقعلا” ميمصت 5 نماثلا

 (Durer) ررويد مدختساو .هتفرغ رئاتسو هتءابع فارطأ

 Sabi (Raphael) ليئافر لعف امك ةيسدنه جذامن

 يريب ناج يسنرفلا نانفلل كسيتورغلا ميماصت كلذ
 ین نویلاطیالا نونانفلا اهیلع قلطآ (لععع ظهعنح)

 .(11۵065) “يشيبار” مسا رشع عباسلا نرقلا

 نفلا اومهلتسا نيذلا نيرشعلا نرقلا ينانف رهشأ نم
 (M C رّشأ .س .م يدنلوهلا نانفلا يمالسإلا يسدنهلا

 تفشكتسا ةذاخأ ةديرف ةينف ًالامعأ عدبأ ذإ .(8ةءادع#

 هنأ ًاشاهدإ رثكألاو ,ةيضايرلا راكفألا نم ًاعساو ىدم

 رصق يف مدختسملا ديمرقلا جذامن نم هماهلإ دمتسا

 مسري ةديدع ًامايأ ىضقو 1936 ماع هراز يذلا ءارمحلا

 ناك” :كلذ دعب لاقو ,جذامنلا هذهل ةسيئرلا طوطخلا

 .“يتايح يف اهنم تلهن يتلا ماهلالا رداصم ینغآ اذه

 OÙ ءابوروأ لخد ىذلا هدحو يبرعلا ةفرخزلا نف سيل

 نرقلا يف نييبوروألا نينانفلل ثدح ًامهم ًاتجافم ًامدقت
 .يتيزلا ءالطلا يمالسإلا ماعلا نم اودروتسا ذإ ءرشع عبارلا

(Tempera) lyol Wb Lë io godis IS s 

 نم جيزم نم ةعونصم ةدام وهو .ةيبشخ تاحول ىلع
 يناتكلا تيزلا ءالط ثدحأف .غابصلاو لسعلاو ءاماو ضيبلا

 نول عابشإ ززع هنأل نييبوروألا نيماسرلا لامعأ يف ًايمارد ًارثأ
(Venetian) åsido (Flemish) itil jga] 

 :ةعاسلا براقع هاجتا سكعب

 يارس يباقبوط يف ةفيفل ضرعت

 نرقلا نم «(10011) لوبنطساب
 ةرشع سداسلا وأ رشع سماخلا

 حوطسل ةبيجع ةيسدنه ًاطامنأ

 ely اهعمج بابقو دوقعو ناردج
 نماثلا يرنه كلما ؛عراب يسراف

à e$» «(King Henry VIII) 

 هتءابع فارطأ نيزي 1547-9

 بولسأ نم جذومن هتفرغ رئاتسو
 هنآ امک .يمالسالا ؟قدقعلا"

 اهتمجنب ةيكرت ةداجس ىلع فقي

 فرخزم فزخ نم دیمرق ؛؟كاشوأ"
 $ eyl (Iznik) كنزإ جذامنب

 .لوبنطسإب يارس يباقبوط رصق

 ةفوفصملا نإ“

 ةحجرأتملا
 جذامنلا نم

 ةشكتسا فيك

 نويفرحلا
 موهفم نوملسملا

 لضفب ةياهناللا
 .”يضايرلا راركتلا

 نع رمع حجار ثيدح نم
 نمض ةطانرغ يف ءارمحلا رصق

 خيرات” : يس يب يب" لا جمانرب
 An آةادسدنع) “يمالسإلا ابوروأ

(History of Europe 



 ازمر ملقلاب
 , ناک ,ةفرعملل

ballایدبعت انف  
 .هللا ركذ يف

 یلع روهشم يرت طاطخ
 يبلش نسح وه .ماعلا یوتسم

(Hasan Celebi)دشرپ  

 .هتذمالت دحأ

 بئاکلا

 ءرطس دعب ًارطس رركت نأ يغبني ثيح يسردملا كباتك كعمو فصلا ةفرغ ىلإ دع
 ةينف ةباتك جاتنإ يف نيبوهوم ًاعيمج انسل .ماتلا اهلكش نقتتل تاملكو ًافورح أرقتو
 طخلاب ةباتكلا نف نإ .ةلصتم وأ ةلصفنم فورحلا مادختسا يف الو ,ةقينآ یتح وآ

 .ةينارقلا تايآلا يناعم ةيلجت يف نيعي باسنم ا ليمجلا

 ةيفيلغوريهلاك :ةيفرخزلا ةباتكلا نم ةديدع طامنأ كانه

 يبرعلا طخلا امأ ,ينابايلاو ينيصلا طخلاکو .ةيرصلا

 ناک .اهلک طوطخلا نم هربغ نع ةلقتسم ةروصب روطتف

 نوملسللا هروط مث «عباسلا نرقلا ی مالسالا لبق ًادوجوم

 لاكشأ ىلإ هوفاضأو Gil G هومدختسا .عساو وحن یلع

 نأل ةدابعلا لاکشآ نم ًالکش ناکو .ةيعيبطو ةيسدنه

 ًازمر ملقلابو .ةيهلإلا ةكربلاب بتكيو أرقي نم ُدعي نآرقلا
 .هللا ركذ يف ًايدبعت ًانف طخلا ناك ءةفرعملل

 لماع رهظ ةينفلا ةباتكلل ريبكلا زفاحلا اذه ببسبو

 ةيفوصلا ةوقلا هنإ ؛رخآ ًايبعش ًامخز طخلا حنم ريخأ

 لمجو ءامسأك «تاملكلا ضعب ىلإ ىزعت يتلا ةيحورلا

 .رشلا نم ةياقولا يف مدختست

 ةهدق ةيماس تاغل ةرسأ ىلإ يبرعلا طخلا ةغل يمتنت
 لكشلاو .ءيفوكلا لكشلا اهمهأ ةديدع لاكشأب بتكتو

 ,ةباتكلل ةفوكلا ةسردم ىلإ ةبسنف يفوكلا امأ .يخسنلا
 .فحاصلا نوخسنپ نوطاطخلا ناك ثيح

 طخلا هبشیو وکلا طخلا نم مدقآ يخسنلا طخلا
 هنا .ةعابطلا يفو ةثيدحلا ةيبرعلا ةباتكلا يف مدختسملا

 ةهيبشلا لاكشألا ضعب هلو رؤدمو طبارتمو لوصوم طخ
 يف رهتشا يذلا طاطخلا ةلقم نب يلع وبأ .ةفرخزلاب



 .نيتيآلا نيب لصف ةمالع يهف طسولا يف ةرئادلا امأ .ميدق يفوك طخب ناتبوتكم نامقل ةروس نم 22و 21 ناتيآلا

 كلذب عضوف طخلل ًايماظن ًافينصت ركتبا رشاعلا نرقلا

 ةتس َّذَع دقف .اهنيب ًانزاوت دجوأو فورحلل سايقلا ةدحو

 عاشو .ةتسلا مالقألاب دعب ام يف تفرع ةلصتم طوطخ

 .نوينامثعلا هروط يذلا يخسنلا طخلا

 لبقف .قرببک drool SIS Yule بتكي يتلا ةداملا تناك
 نیتداما يدربلا قروو دلجلا قر ناك قرولا عارتخا
 تاطوطخلاو فحاصلا امهیلع بتکتل نيتيساسألا

 مغرلا ىلع dine وأ ًاليقص ًانيتم قرلا ناك .تالسارملاو
 ناكف يدربلا قرو امأ .هنم دحاو هجو ىلع ةباتكلا نم

 ط كلذل ,نیفلکم اناک اذه قوفو .ةموكحلا تالجسل

 رهظ امدنع نماثلا نرقلا رخاوآ يف الإ ةباتكلا رهدزت
 .صخرألا لیدبلا «قرولا

 يداحلا نرقلا یتح رخآ ىلإ نيح نم مدختسي يدربلا لظ

 ناكو .ًاليوط ًانمز قوقرلا ىلع بتكي نآرقلا لظو ءرشع

 ًاصاصتما لضفأو «قصللاو ليكشتلاو عطقلا لهس قرولا

 بتکلل ةديدجلا ةدامللا وه حبصأو قرلا نم نولل
 قرولا ىلعو ؛ةصاخلاو ةيمسرلا تالسارملاو لئاسرلاو
 .يرعلا طخلا يف اهلك تارييغتلاو تاعارتخالا تماق

 لب ؛اهيلع بتكي يتلا ةدالا وه هدحو قرولا نكي مل
 ةباتكلل مدختساو dbghs لمحي نأ ءيش يأل نكمي
 لاغشأو فزخلاو شامقلاو جاجزلاو ٌرجآلاو ماخرلا

 .ةمركلا هبشو ةميركلا ةراجحلاو ندعم او بشخلا

 ايادهلاو ةراجتلا قيرطب ابوروأ ىلإ يبرعلا طخلا لصو
 .نيملسملا كولملاو نييبوروألا كولملا طالب نيب ةلدابتملا

 ةفرعم نود ةيادبلا يف يبرعلا طخلا نويبوروألا دلق

 نم ةيفوك تاباتك جاتنإ ديعأ 879 ماع يفو .هاوحف

 يطوقلا نفلا ىلإ تلقن ةرهاقلا يف نولوط نبا عماج
(Gothic art)ريثأتبو .ابوروأ ةيقب يف مث ءًالوأ اسنرف یف  

 سوديرف ناج عرابلا شاقنلا عنص نولوط نبا عماج



 ةروسلا) ةحتافلا ةروس :راسي

 يناويدلا طخلاب (نآرقلا نم ىلوألا

 اهفرخز (Qali Diwani) يلجلا

 زوأ رومأم روهشملا نانفلا اهالطو
(Mamur Oz)يیاقبوط رصق نم  

 .لوبنطسإ يف

 تمدختسا بصق نم مالقأ :تحت

 ملق لك سأر عطق .طخلا يف

 عاونألا بسانت ةصاخ ةقيرطب

 .ةباتكلل ةددعتملا

<5 a. VODA 6 WA. Ve 

Glas § (Gan Fredus)اوبال ةيئاردتاك يف ةّتكلا تحت  

sl Las (à (Le Puy)باوبألاك ةروفحم ةيبشخ  

 14) كالشت توفال ةسينك يف رخآ روفحم باب كلذكو

(Vaute Chillacبرق  Iosنم ًاراجت نأ دقتعيو  

losl) Wla! $ (Amalfi) öliهذه اولقنف ةرهاقلا  

 ةصاخ تاقالع مهطبرت تناك ذإ ءابوروأ ىلإ ميماصتلا

 دلونرآ ساموت ذاتسألا لاق .كاذنآ اهيف نييمطافلاب

Legacy) “aY Sly” 4305 ($ (Thomas Arnold) 

Lube I (of Islamدجو عساتلا نرقلا ىلإ هخيرات دوعي  

 طخلاب ةبوتكم (هللا مسب) ةلمسبلاب ًانورقم ادنلريإ يف

 ,مسرلا يف ًاصوصخو «لاكشألا ضعب يف كلذكو .يفوكلا

 بذج دقو .ةفرخز نم عونك فاضي يفوكلا طخلا ناك
 يلاطيالا ةضهنلا رصع ماسر نا یتح .سانلا طخلا اذه

 همدختسا 9b là (Gentile da Fabriano) اد لیاتنج

 ةدابع” ةروهشملا هتحول يف بايثلا فارطأ ةفرخزل

hlڪجgس“ (Adoration of the Magi) 

 ىرخأ ةباتك ةادأ .مویلا هفرعن يذلا ربحلا ملق لبق تفرع

 .ةني ةيراجت ةعلس ناکو .ییرعلا جیلخلا لحاوس نم



 هرطق طسوتمو «مس 30و 24 نيب ملقلا لوط حوارت

 les بلطتن طخلا نم طم US Osy .دحاو زثمتتس

 .ةنيعم ةيوازب عطقيو ءبصقلا نم ًافلتخم

 ام رثكأو «ناولألاو عاونألا ةفلتخم رابحألا تناك

 فلتخت اهلك «نکادلا ينبلاو دوسأألا نوللا اهیف لمعتسپ
LILمهرابحآ نوعنصی نوطاطخلا ناک .ماوقلاو  

 ربحلاو bloi dp ربحلا تافصو تناکو .مهسفنأب

 تاحفصلا فو .قرزآ قر یلع مدختسپ يبهذلاو يقنلا
 تاحفصلو .ةباتکلا حیضوتل ینابما تاهجاوو نیوانعلاو
 قرزألاو ضيبألاو رمحألاك نولملا ربحلا امأ .نيوانعلا

 يناوأ تناكو .ةفرخزملا نيوانعلا يف ًانايحأ لمعتسي ناكف

alتاقحلم ربحلل ففجملا لمرلاو لقصلا ةراجحو  

 .مهتراجت يف خاسنلاو نوطاطخلا اهمدختسي ةيفاضإ

 ءافتخا ىلإ “تارتويبمكلا” بوساحلا تالآ روهظ دؤي مل

ALSملقلاو :ةرهاملا ديلا لمع لحم لحي ءيش الف  

 ىلع مويلا هلاكشأ طخلا ذخأي .لايسلا ربحلاو روفحملا

 تاقاطبلاو ءروصلا تاموبلأو «سارعألا ىلإ ةوعدلا تاقاطب

 مدختسي يوديلا طخلا لاز امو .تاتفاللاو ةيديربلا

 ةسدنهلاو نفلا بتك نييزت يفو .فحاصملا ةباتك يف

 .ايجولونكتلاو مولعلاو رعشلا بتك يفو ةيرامعم ا



ci oJ SI ةوق 

 هجتت SIL ةيلاتلا ءابفلألا آتو ءةناضحلا ةسردم ىلإ كديعي ةيدجبألا ملعت نإ

 وأ يبرع ردصم نم تاملكلا هذه لثم ءاج .ةيزيلجنإلا تاملكلا ضعب روذج ىلإ

 .يلصألا اهانعمب ةيزيلجنإلا ىلإ تلقتنا مث ةيبرعلاب نوقطانلا اهمدختسا تاملك يه

 .لاجملا اذه يف ضيف نم ضيغ ةيتآلا ةمئاقلاو

yo by doub! admiral 2دئاق” رحبلا ريمأ ةملك  

iنويبوروألا ذخأ امدنع .“راحبلا  amir-al à4J$ 

 admiral Csylas ad dasludl اهيلع اولخدأ ءاهوفيكو

 تلظ ةيسنرفلا ربع ةيزيلجنإلا ىلإ تلصو امدنعو
 ا| ةيوق ةيرحب ةقلح رهظت ۸ ذ دقاق" ينعم لمعت

àنم تعءاجف ه:5ءم21 ةملک امآ ؛ثلاثلا دراود| دهع  

 يأ “ةعانصلا /عينصتلا تيب“ ينعت يتلا 121 21-5122

 ةيلاطيإلا ةيسينيفلا ةغللا ةملكلا هذه تراعتسا .لمعم ا

 Ul arzana) تراصف اهيف ظفلي 4 فرح نكي م يتلا

 .ةيقدنبلا يف ريبقلا لوطسألا نفس ضوح یلع تقبط
 تبستكاو .41267216 مساب مويلا نفسلا ضوح فرعيو

 امإو ةيلاطيإلا ةملكلا نم امإ ةملكلا ةيزيلجنإلا ةغللا

 .نفسلا ضاوحأل اهتمدختساو arsenale ةيسنرفلا نم

 لاجم ةملكلا تلخد رشع سداسلا نرقلا ةياهن لولحبو
 .“ًايركسع ًانزخم” ينعت تراصو معأ تالامعتسا

 نم تءاج “يعافد نصح” ىنعم 1

 .(ةبقثملا ةباوبلا) “ةراقبلا باب” ةيبرعلا ةملكلا

 qirmiz ةيبرعلا ةملكلا نم تءاج +31

 يتلا ةرشحلا ,زمرقلا یلا دوعت يتلا (يزمرق)
euنوکت امر 638182 ةملكو ؛ایزمرق رمحآ ًاغابص  

 ينعت يتلا 02-1272: يه ةيسراف ةرابع نم تتأ دق

 وأ ةوقلا ةكعك” ءطa۷-زهإ ةرابع نم وأ «“ضيبلا كالتما”

 ةيتيادورفألا تافصلل ًاحيملت "نیبحلا زبخ" وآ “ةطلسلا

(aphrodisiac)ةفورعطا اهتافصل ًاحيملت) ةريهشلا  

 نم تءاج اهنأ نورخآ دقتعيو .(ةيسنجلا ةيوقتلا يف
 . كمسلا ضيب“ ينعت يتلا 12ه: ةيكرتلا ةملكلا

dragoman 1)ًاحراش ,ارشفم ينعت  Ms gl 

 وأ ةيكرلا وأ ةيبرعلا ملكتت يتلا نادلبلا يف اش
 (tarjuman ةيبرعلا ةملكلا نم تءاجو ؛ةيسرافلا

 .حرش وآ رشف ؛؟مجرت" اهنم لعفلاو «(نامجرت

 رعشلا لاطبآ نم لطبل مسر يهو 81-4

 تءاجو یشع يناثلا نرقلا يف ينابسإلا يمحلملا

 .ةيبرعلا (ديسلا) 5379730-21 ةملك نم

“fam al-hut” dolS (yo Sele Fomalhaut 

 مجن عطسأ ىلإ ريشتو «ةيبرعلا (توحلا مف)

 يتلا (ةيبونجلا ةكمسلا) :215لد Austrinus 4555 يف

 .ضرألا نع ةيئوض تاونس عبرأ دعبت

ghoulةيبرعلا ةملكلا نم تءاج  ghul(لوغ)  

 giraffe ةملکو ؛ًايناطيش Law ًاقولخم ينعتو

 .(ةفارز) 227۵60 ةيبرعلا ةملکلا نم تءاج

È رهزلا ةيبرعلا ةملکلا نم dsl hazard fp. | 
x We 

 [ boل ةبعل

Andromeda åS S يف مجن ينعتو Izar 

 ةيبرعلا ةملكلا نم تءاج «(ةلبکلا ةرلا) -01

 .ءاطغلا وأ باجحلا نم عون «(رازإلا) 1ه

(857) jarrah ةيبرعلا ةملكلا نم تءاج jar [J] 

jasmine ةملكو ؛ءاما ظفحل يراخف sleg 

 وذ تابن اهانعمو .ةيسرافلا 97352113 ةملك نم تءاح

 ."نیمسای" مساب كلذک ةيبرعلاب فرعی ةرطع راهزآ



kohl 1ةيبرعلا ةملکلا نم تءاج  (daS) kuhl 

 قو ,نیعلل ًالحک مدختسپ دمنالا نم معان قوحسم ات
 .ةینیعلا مهارطا

Cele lilacةيبرعلا ةملکلا نم  lilac(كلبل)  

 امأو «ةلين” ينعتو م1101 ةيسرافلا نع ةذوخأملا

 Og” ag limun wlll نمف (1ع02) ةملک

mafiaوآ (قاهابم) ةيبرعلا ةملکلا نم تعءاج  

Seكيد لک نوفصی ةيلقص و ؛لاتخما يا .(جرهبم)  

olقمنم لکو  à sac) Mafioso ailامأ ؛(ایفاما ةعامج  

 تذخآ يتلا 7226125 ةيسنرفلا ةملكلا نمف ۵10۲655 ةملک

 ناکطا ينعتو dol (gha) matrah ةملک نم اهرودب
 A يأ (حرط) 12:۵2 ةملک نمو ءايشألا هيف حرطت يذلا

nadirةرشابم عقت ءةيوامسلا ةركلا ف ةطقن 29  

 ینعت .تمسلا ًايرطق لباقتو بقارملا تحت

 يأ nadir as-samt (Col ha) نم تءاجو “ضيضحلا”

 امام تمسلا لباقم

orange [0]وأ مهمهصز ةيسرافلا ةملكلا نم تءاج  

 .لاقترب اهانعمو 8

 ءاجو .بدلا ةبكوك يف ًامجن ينعتو 14

 اهانعمو (دقرفلا) al-farqad ةيبرعلا ةملكلا نم
 .“لجعلا”

zitters Wis 6K) Syghi dow 90 J) qanun 

 نرقلا يف يارافلا اهركتبا يتلا ةلآلا ينعت يغلا
 .ةتباث ةرح ةلاک نامورلا دهع يف تمدختساو ءرشاعلا

Rةيسرافلا نم تءاج «جنرطشلا عطق نم 6  

 .(خرلا) ںیہ

 لاز امو مكاحلل ًاشرع ساسألا يف ناكو .دعقم 8

 suffah åS ينعت لصألا يفو .مدقلا ذنم ًامماق ۳۰
 ةيبرعلا ةملكلا نمف ةانعه# ةملك امأ .ًاناويد وأ ًاليوط ًادعقم

sukkar(ركس) . 

  tabbyريرح ًاشامق ينعت  bًاططخم :

m tabis uoil نم ةملكلا تريعتساو 

 ةملكلا نم ةذوخأملاو ءاملاب عبشملا ريرحلا ينعت <

 ًاعونصم ًاشامق لصألا يف ينعتو 2624 يباتع ةيبرعلا

 تلخد 1695 ماع لولحبو .دادغب يحاوض ىدحإ ةيبتعلا يف

Lal يباتعلا طقلا اهانعمو مادختسالا يف [ةاداطإت ها ةرابع. 

 ةملك  tabbyلولحب اهانعم روطتو ؟ططخلا طقلا" ينعتف

 ةملكو ؛1774 ماع  (e isi talcumةذوخَأم ةردوبلا نم

 ةيبرعلا نم اهرودب ةذوخأملا (ه1ءادت> ةينيتاللا ةملكلا نم

 ىطسولا نورقلا ةينيتال يف تمدختسا ام لوأو .(قلطلا) هاو

 ” “talcماع وحن  s 1317ةيسنرفلا يفو 1510 ةينابسإلا

Talkum يهف اینالآ ن امآ .1582 ماع ع 

ood Unukalhaiةيبرعلا نم “ىعفألا” ةبكوك يف  
unuq al-hayyah te ۱(ةيحلا قنع) . 

 ale» يأ (ريزو) 772211 ةيبرعلا ةملكلا نم 2۵۲

 )53( wazara لعفلا نم ةقتشم يموكح مداخ وأ

 ةذوخأم قراثیقلا ةبكوک ین مجن عطسآ 778 ةملكو ؛لمح يأ

 .(عقاولا رسنلا) al-nisr al-waqi' ةيبرعلا نم

sl wadiءرطاملا لصفلا يف يرجي دودخأ وأ يداو  
 .(يداو) 1201 ةيبرعلا نم تءاج

[A | 
  Jار

“x”تالداعملا يف “ًائيش” ينعتو ربجلا ملع يف “س” لثم  

 .يمزراوخلل ةلباقملاو ربجلا باتك نم تءاج .ةيضايرلا

(C£) yogurt à$55 ةيلصألا ةملكلا yoghurt 

 نرقلا ث ]0:4 تراص ةيزيلجنالاب ظفلت يلو
 “فثكي” ًابيرقت ينعت “رهو” ةملك نإ لاقيو .رشع يداحلا

  àةيكرتلا  àنجعي” ينعت 11 ةملك نأ نيح .

  nنم تءاج .ةورذ ةمق .ةطقن ىلعأ ينعت

 نم اهرودب تءاج يتلا 26216 ةميدقلا ةينابسإلا كك

 ةيبرعلا ةرابعلا نم ءزج يهو «(تمس) 52126 ةيبرعلا ةملكلا

  samt al-ra'sءرملا سأر قوف اهانعمو (سأرلا قوف قيرط)

 .ةرشابم



 نوسنيور :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 يديارف همداخ عم وزورك

(Friday)ةهرك اهتمسر ةروص  

 os (Karima Solberg) غرییلوس

 "ناظقی نب يح” ليفط نبا ةصق
 .هتنبت يتلا ةيبظلا “همأ” عم هرهظت

 وزورک نوسنبور ةياكح دعتو
 à (Daniel Defoe) وفید لاینادل

 ةقباطم ةروص رشع نماثلا نرقلا
 o "ollis نب يح” ةياكحل
 .رشع يناثلا نرقلا يف ليفط

 تساک* oló $ (Tom Hanks) سکناه موت بعل نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف

 ىلإ هلامعأ طاع نم فنعب بحسو «هتنيفس تمطحت نم 9d (Castaway) “يوأ

 ظفاحيل ةيويح تاراهم ملعتي نأ هيلع بجوت ثيح ءرشبلا نم ةيلاخ ةيئان ةريزج
 هعم لصو امم تاودآ اهلالخ عنص «تاونس عبرآ ةدم دحأ هرزي مل .هتايح ىلع

 نم ةكبشم ةعطق تحبصأو ًانيكس قلحزتلا ةجالز تراصف ؛ةنيفسلا ماطح نم
 نرقلا ةخسن اقح هذه له نكلو .كمسلا ديصل ةكبش ةيركنت سبالم قودنص
 راركت هنإ مأ (Robinson Crusoe) وزورك نوسنبور ةصق نع نيرشعلاو دحاولا

 ؟ةنس ةئمنامث لبق تناك ىرخأ ةيصخشل ثلاث

 دبع نب ركب وبأ دلو «ةملسملا اينابسإب رشع يناثلا نرقلا يف
 ؛ليفط نباب فورعملا يسيقلا ليفط نب دمحم نب كلما

 -بيبطو ءرعاشلا يضايرلا ماعلاو «بوهومملا فوسلیفلا
 Abubacer Gl 3 یعدی هنأل انه ًالماک همسا انرکذ

 ًابيبطو طالبلا يف ًاراشتسم ناكف ؛ةيكلم بصانم لغش

 امأ .يدحّوملا سلدنألا مكاح فسوي بوقعي يبأ دنع

 "ناظقی نب يح" هتصقف مويلا ىتح هركذ دّلخ ام
 (Bodleian) نايلدوب ةبتكم يف ةيلصألا اهتخسن دجوت

 ةياور نم ةياكحلا هذه ليفط نبا ىحوتسا .دروفسكأب

 يذلا انيس نبا فوسلیفلا بیبطلا هلبق اهبتک .مسالا اذهب
 .رشع يداحلا نرقلا à شاع

 ًاذإ يهف "ظقیلا نبا يحلا" ينعت ناظقی نب يحو
 ةيصخش ةصقلا فصتو .*؟ظقیلا يحلا ناسنالا ةياكح"

 نمو ةفرعملا ةلحرم ىلإ ةسعتلا هتلوفط نم رمي وهو يح

 لمأتي نأ عيطتسي اهلضفب يتلاو ءىوصقلا ةفرعملا ىلإ مث
 .دحأ نم ريثأت نود ًالماك ًالمأت هلوح ام فو ماعلا يف
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 .دروفسکأب Gag iSo (Bodleian Library) يف مويلا يهو رشع يناثلا نرقلل دوعت ليفط نبال ةيبرعلا ةطوطخملا

 هتدلو ةريمأ نبا وهو ءًالفط يح ناك امدنع ةياکحلا تأدب

 ةيئاوتسا ةريزج ئطاش ىلع هب al جوم هلمحف .ًارس

 نم ىلوألا سمخلا تاونسلا ىضقو .ةيبظ هتعضرآ ثیح

 عبسب هتلزع ترم .يرشب نئاك يأب لاصتا نود هتايح

 ءايشأ ملعتي ةلحرم لك يف ؛نينس عبس ىدم ىلع لحارم

 .تاقولخملا نم هب طيحي امعو هسفن نع

 ىلع ةدمتعملا هتلوفط نم يح ربع .ةيبظلا توم دعب

 هجاوف ءلجرلا ةينالقع ىلإ مث قهارما طاشن ىلإ هريغ

 ام لك نم هعقوتي نأ نكمي امو ةايحلا ةيهام ةمزأ انه

 هتساردو ةيلمع لئاسم هلح لضفبو .هارپ ام ءارو نمکی

 فئاظوو تاناویحلا حیرشتب ًاءدب ؛ةعونتم تاعوضوم

 ًايلم ركفي ذخأ .ةيوامسلا مارجْألا تاکرح ی اهماسجآ

dةياهنلا يف ققح نأ ىلإ ,قلاخلاو حورلاو قلخلا ایاضق  
 .عقاوللو ةقيقحلل يعولاو مهفلا يف ةزفق

 ملاعل موهفم اهنأب ةقيقحلا ةبرجت ًافصاو ليفط نبا أدبي
 ال يتلا ةداعسلاو ةجهبلا نم ةلاح اهنأو ًايلك فلتخم

 .اهفصول ًامالك دجي ال كلذ عمو ءاهءافخإ ءرملا عيطتسي

 هذهب نوره اهرف ةليئض ةيركف ةردقم ىلع اوناك نمف
 ةفرعملا ووذ امأ ..طيسب مهفب اهنع نوملكتيو ةلاحلا

 يحورلا يعولا نم ةلاح ىلإ نولصي دقف ةعساولا ةيركفلا
 هذه ةلاطإ نكميو .مهب ةصاخلا مهدوهج لضفب يفوصلا

 يف طقف سيلو ةيمويلا ةايحلا ءانثأ ف ثدحت اهرو Gh SIL ةلاحلا

 قو .قيمعلا لمأتلاك ةفولأم ةلاح حبصت نأ ىلإ ءدبعتلا تارتف ءانثأ

 يفو ًاضيأ هتاذ يعي امك ةقيقحلا هذه يعاسلا يعي ةلحرملا هذه

 تاذلاب هيعوب ظفتحي نكلو هتاذب هيعو دقفي يلت يتلا ةلحرم ا
 .طقف قلاخلا هللاب ةفيرشلا

 ةريزجلا ىلإ هرمع لثه لجر لصي ًادج ةمهملا ةطقنلا هذه دنع
 لجر وهو «لسآ یعدی ًایرشب ًانثاک یلوألا ةرملل ّیح يقتليف

 يف قيمعلا لمأتلا نم نكمتيل ةدحولا ىلإ
 .ةيركفلا لئاسولاب نكلو ًاضيأ اهيلإ لصو يتلا ةقيقحلا

33 sl يفت. Jol) 

 ؛عاضرلا نم یوترا نآ دعب همز تمکحآ توبات يف هتعضو"

 ىلإ اهتاقثو اهمدخ نم ةلمج يف ليللا لوأ هب تجرخو

 اهنإ مث ,هيلع افوخو .هب ةبابص قرتحي اهبلقو ,رحبلا لحاس

 نكي ملو لفطلا اذه تقلخ كنا مهللا“ :تلاقو هتعدو
 هب تلفکتو ,ءاشحألا تاملظ يف هتقزرو ,اروکذم اثیش
 هل توجرو ,كفطل ىلإ هتملس دق انأو .ىوتساو مت ىتح

 oe .دينعلا رابجلا موشغلا كلملا اذه نم افوخ ,كلضف

 ".میلا يف هب تفذق مث نیمحارلا محرآ اي ,هملست الو ,هل

 لیفط نبال "ناظقی نب يح"



 نيثالثلا يف“
 ربمتبس نم
 -1659 ماع
 نيكسملا انأ
 -وزورک نوسنبوز

 وزورک نوسنبور ةايح
 ةبيرغلا هتارماغمو

 .رشع عساتلا نرقلا رخاوآ كرويوينب 344519 p WS lepis dog) à (Currier & Ives)» ةنجدملا هتاناويح عم وزورك نوسنبور

 مظنملا نيدلا هل فصوو .هعمتجم نع ّيحل لسأ ىور

aibsماق ةريزجلاب ترم ةنيفس لوصوبو ..يح رثأتف  

 ةيديلقتلا ةبراقملا ثيح لسأ ةريزج ىلإ ةرايزب نانثالا
 .ناملس همسا ءلسأل قيدص Sle Jb يف ةيناحورلل

 ,ةقيقحلل هموهفم ىلع ةريزجلا لهأ عالطإ يف يح بغر

 لخادلا نم عبنت اهتربخو ةقيقحلا ةبرجت نأ فشتكيف
 ةيبلاغ دنع نيدلا نأ هل رطخف .ظعولا قيرط نع ال

 نم ةيلاخ ةيعامتجالا ديلاقتلا نم ةعومجم سانلا

 ىلإ لسأ هقيدصو يح لوصو ىدلو .يحورلا رهوجلا
 .ةقباسلا ةيلمأتلا امهتايح ىلإ نادوعي ةجيتنلا هذه

 4709 $ele cal ناظقي نب يحل ةيزيلجنإ ةمجرت لوأ
 gao älg Oyb (Defo) ةنس ةرشع ىدحإ دعبو

 (Life and “ةبيرغلا هتارماغمو وزورك نوسنبور ةايح”

JB .(Strange Adventures of Robinson Crusoe 

 يف نمكت هذه هتاماهلإ نإ وفيد يرصاعم نم نوريثكلا
 329 JS. j4245Jl (Alexander Selkirk) ةبرجت

ayi gs KÍ gi galal jقى ًاديحو ثاوتس  

 5.5653 ise (Juan Fernandez) 552 ىدحإ

3». € 

 يح”و “وزورك نوسنبور” نيب ةدوجوملا هبشلا هجوأ نإ
 علطا وفید نآب تالامتحالا ززعت ثیحب ةربثک ؟ناظقی نب

 .هتنیفس تمطحت وزورکف :ناظقي نب يح ةصق ىلع

 ناك ذإ .ةريثك ًاسورد هتدحو هتملعو ةريزج à هب يقلأو

 وسكي فيك ؛اهل رصح ال ةيلمع تالكشم لحي نأ هيلع
 هلولح نکت مو ؟هسفن معطی فيكو ؟بايثلاب هدسج
 ماعلل ةظقیلا ةيعاولا هتسارد الول حجنتل اهفشتکا يتلا

 ءضرألاو خانملا مهفي نأ هيلع ناك ذإ .هلوح امو يعيبطلا

 .ةريزجلا هذه يف هكراشت يتلا تاناويحلاو تاتابنلاو

 نع لازعنالا براجت هضوخ ىدل يسفن بركب بيصأ دقل
 سأيلا ىلإ ةرماغلا براجتلا هذه هتداقو ءيرشبلا عمتجملا

 حبصأ طقف كاذ دنع ؛ءودهلا ىلإ كاهنإلا هلصوأ نأ ىلإ

 .قلاخلا دوجوب سحي ذخأو ريمضلا توص عامس هناكمإب

 نيجس ءطيسب لجر وزورك نوسنبور ىلإ لصو نم لوأ

 ضعب وزورك dale (Friday) يديارف ىعدي براه

 وه اهملعت دق ناك يتلا سوردلا

 ريس طخ دنع نيلمعلا نيب هذه هبشلا هجوأ فقوتت ال

 تالمأت” يكحي ثلاثلا دلجملا يف وفيد نأل ؛يلعفلا ةياكحلا

 ةشهدما هتارماغمو وزورک نوسنبور ةايح لالخ ةريطخ
 Serious Reflections “SUI bU) 45( عم

during the Life and Surprising Adventures of 

Robinson Crusoe. his Vision of the Angelic 

World)ةيقالخألا لئاسملا نم ًاددع كلذك يطغي  

 نب يح” يف ءاج ام عم هباشتت يتلا ةيفسلفلاو ةينيدلاو

 .هتاذ قمعلاب تسیل اهنکل "ناظقی



 فشتكم سيفنلا نبا بيبطلا .طاعلا نأ ركذلاب ردجي

 فلأ دقو ًافوسليفو ًاهيقف ناك ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا
 ةصقل ةفدارم ةصق يهو لماك همسا صخش اهلطب ةصق

 نبا راكفأ ضعب ىلع درلا اهب دارأ «"ناظقي نب يح”

 ةلاسرلا” هباتك يف ةصقلا تدرو دقو .ةيفوصلا ليفط

 لماك ةصق هضرع ءانثأ يفو «ةيوبنلا ةريسلا يف ةيلماكلا

 فيكو ةريزجلا يف لماك أشني فيك سيفنلا نبا حرشي

 نم مدلا نارود فشتكيو تاناويحلا حيرشتب موقي

 ىلإ خضّيل ىرخأ ةرم بلقلا ىلإ مث نيتثرلا ىلإ بلقلا
 اهب رم يتلا كلتل ةهباشم لحارمب لماك رمي .دسجلا يقاب

 ةيداقتعاو ةيركف جئاتن يلا يهتني هنأ الإ ناظقي نب يح
 ناظقي نب يح اهيلإ لصو يتلا دوجولا ةدحول ةرياغم

 ءامسأو قولخم لا نع قلاخلا لصف ةرورض اهيف تبثأو

 دنع ةلاسرلا ماتخو لسرلاو ءایبنألل يحولاو ىنسحلا هللا

 .هتافصو B دمحم

 ينعآ ,اهتلتق يتلا تاناویحلا دولجب تظفتحا"
 ,اهتقلعو ,مادقآ ةعبرآ اهلوط غلبی يتلا تاقولخملا
 لوأو ..سمشلا يف يصعب اهتددمو اهتددشو

 ena ,ةريبك ةعبق دولجلا هذه نم هتعنص ءيش

 ينع رطملا فرصیل يجراخلا بناجلا يف دلجلا رعش
 7 وع ةلويدتلا »دعب ثعنص تبعي ًاديج كلذ تنقتأو
 هذهب يرمأ تربدت دقلو .دولجلا هذه نم اهلك بايثلا
 امامت افاج لظأ رطملا لطه اذإ ثيحب اديج دولجلا

 .”جراخلا ىلإ يفطعمو يتعبق رعش نذل
Life and Strange Adventures of) du Jl هتارماغمو وزورك نوسنبور ةابح 

(Daniel Defoe) وفید Jluls .(Robinson Crusoe 



 امدق لوزت ال“
 ةمايقلا موي دبع
 نع لاسی یتح
 هرمع نع :عبرا

 نعو ؟هانفأ ميف
 ؟هالبا ميف هبابش

 نيا نم هلام نعو
 ميفو ؛هبستكا
 هملع نعو ؟هقفنأ
 .”؟هب لمع اذام
 «فيرش يوبن ثيدح
 يذمرتلا هجرخأ

۳ Il ci رت 

 مهثاحبأو مهتاعارتخاو نيملسملا ءاملعلاو مولعلاب نيصتخملا نأشب لهذي ام نإ

 ال يذلا مهشطعت وه ةيبوروألا ىطسولا روصعلاب ىمسي ام ءانثأ يف مهتاباتكو

 لجأ نم ةفرعم لا ىلع مهلوصح نكي مل تالاحلا مظعم يفو .ةفرعملا ىلإ يوتري

 تاعمتجم ا يف ةايحلا نيسحت ضرغلو Liles اهقيبطت لجأ نم ناك لب ءطقف ةفرعملا

 .اهيف نوشيعي يتلا

 كلذ يف ةبارغ الو .مهکولس ون ًاحضاو ينيدلا ربثأتلا ناک

 نیذلا" ىلاعت هللا لوق لثم نم تايأب رخزي نآرقلا نأل
 لك وه حلاصلا لمعلا اوذعف ؟تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 ثیداحآ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يفو adl نّسحي لمع
 نبا Cole P EE يبنلا لوقك لمعلاو ملعلا ىلع ثحت

 ملع وأ :ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع هنع عطقنا مدآ
 .ملسم حيحص “هل وعدي حلاص دلو وأ .هب عفتني

 عفترا ذإ .ًالهذم ًاطاشن نويعوسوملا ءاملعلا ءالؤه ىدبأ

 اهنولجسی اوناکف .قدصت ال بسن ىلإ مهتافشتكم لدعم
 يتلا تاحفصلا فالآب ةمخض تادلجم اهب نوؤلميف

 تادلجملا هذه تدآ دقو قديدج تامولعم یلع يوتحت

 نم دتملا يبهذلا رصعلاو .ةعساو تابتکم ءاشنإ ىلإ

 ةهدقلا مولعلا ذقنآ رشع ثلاثلا نرقلا یا عباسلا نرقلا

 Bide تافشتکم اهیلا فاضآو اهلدع لب طارفنالا نم

 نع دیزلا ًارقت يكلو .ةيرثو ةريبک ةروصب ةفرعلبا رشنو
 نونعلا مسقلا رظنا ةفرعلا عمجو ةميظعلا ملعلا رثآم

 .هنع ثیدحلا قبس يذلا ؟ةمکحلا تیب" د

 اذه ميمص يف عقت ةرشابم لا ةدهاشملا وأ ةبقارملا ةركف نإ

 ًاعم نافشكتسي (©6ه11160) ويليلاغو ,ةروصلا راسي يف «مثيهلا نبا زاهج لمعی تنيك ا رومإلا ربك يك dl gs ؛مهفلا
 حضاو اذهو .ينالقعلا يقطنملا ريكفتلاو ةبقارملا لضفب امهملاع ناک .تیار ام نودت مث نمو «كينيع ماب هارت نآ دب ال ام
 lesy (Selenographia) kòlè gisk باتک ةهجاو $ دکومو .براجتلاب هتایرظن ربتخا نم لوآ وه مثیهلا نب نسحلا
 هجو فصو يف igo gag (Jahannes Hevelius) سويليفيه نهرب -اهلك ١ à ةسلامألا زئاکر یدحا كلذب ًادطوم

eو اھا  ¢ died 36s sae. 3030 T, olيف ءاي دنه اططخم هديب مثيهلا نبا كسممي 1647 ماع ردص رمقلا  

M RENE ee NXليوط بوكسلتب ويليلاغ كسمي نيح 7 . 
 . ريوصتلا تالاو ةيؤرلا مسقو تيبلا” لصف يف



 ةعرسب يبيرجتلا بولسألاو ةفرعملل مهفلا اذه رشتنا
 تاعمتجم ىلإ تلصوو تاطيحملا هتاسجم تربعف ةقئاف
 .ابوروأ يف ةصاخو ءنيملسم لا ريغو نيملسملا نم ةريثك

 نم يزيلجنإ (Daniel of Morley)» يلروم E لايناد

 مانت ةيرق نم ًابيرقت م1140 ماع دلو .ءاملعلا ةسواسقلا

 یعسپ هتایح یضقو ,(0۲/011) كلوفرون ناضحأ يف

 «راخلا ىلإ علطتملا يبوروألل ًالاثم ناکف ةفرعللا ءارو

 .ةیمالسالا فراعلما یلع هنهذ حتفف cell یا رکفلاو

 Adelard ه6 ثاب فآ درالیدأل ًاذیملت لابناد ناک اهر
 دعب امیف راص يذلاو یمألا یا بتک دق ناک يذلا (1

 ةيانعب تأرق دق نوکت ال اهر" :لوقی .ثلاثلا يرنه كلما
 بغرت ًاضیأ كنکلو «ةينيتاللا تاباتکلا هتوح ام مهفو

 تاکرحو رثاودلاو ةركلاب ةقلعتللا برعلا راکفآ مهف يف

 ماعلا اذه يف أشنيو دلوي نم نإ لئاقلا تنأف .بكاوكلا

 اذه لثم ءارو نئاكلا ببسلا ةفرعم هسفن فلكي الو

 نآ يغبنيو ماعلا اذه قحتسب ال هناف «عئارلا لامجلا

 ةيبرعلاب هتملعت ام ةينيتاللاب بتکأس كلذل ..هنم ذبنپ

 .«هئازجأو ماعلا نأشب

 ةبلطلا نم ريثكك ءارتلجنإ هدلب رداغ هملع لايناد ززعيلو

 ةعماج يف رمألا ئداب ًافقوتم «قرشلا ىلإ هجوتو «بابشلا
 «تابسلا رود يف ةرضتحم ةنهوم تناك اهنكلو .سيراب
 ةداسلا ءالؤه” :لاقو .لحتراف اهيف ماقما قطب ملف

 نورهاظتي ليثامتلاك نودماج ًادج ةلهج (سيراب يف)
 .“مهتمصب ةمكحلاب

S)هر :ةسفن وه لاق افك بهذ ًانسح ؟بهذ:ندأ لإ  

 ةلطيلط يف عساو قاطن ىلع ًاروهشم يبرعلا ميلعتلا مادام
 ةفسالف رثكأ ىلإ عمتسأل كانه ىلإ تعره دقف مايألا هذه

bllمضت رشع يناثلا نرقلا يف ةلطيلط تناك .“ةمكح  

 :يه «بنج ىلإ ًابنج شيعت لقألا ىلع تافاقث ثالث
 .ةيحيسملا ةفاقثلاو قيدوهبلا ةفاقثلاو .ةيمالسالا ةفاقنلا

 يف نوكرتشي عيمجلا ثیح یفاقثلا ءارثلا نمز كلذ ناکف

 اوناک يتلا ةقيرطلا ىلع قلطأو .اهتاذ ةفرعملا ىلإ فهلتلا
 ةينابسإلا ةظفللا ًاعم اهبجوم نوشيعيو اهب نولمعي

gl) “convivencia”كرتشملا شيعلا ). 

 ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا نم مولعلا ةمجرتل دهج ST نا
 يتلا ةلطيلط ةنيدم يف رشع يناثلا نرقلا لالخ لذب دق
 .نيمحرتملاو ءاملعلا نم دیدعلا تبذتجا

 ةلطيلط ةنيدم نم ةروص

 ةلطيلط تناك .ةينابسالا (101600)
 يوژت رشع يناثلا نرقلا يف ةيمالسإلا

 ةيدوهيلاو مالسإلا) ًاثالث تانايد

 نوشيعي عيمجلا ناكو «(ةیحیسلاو

 تبذجف .بنج ىلإ ًابنج نولمعيو
 ءاملعلا راكفألاو بوعشلا ةقتوب

 ىلع برغلاو قرشلا نم نیمجرتلاو
 .ءاوس دح



 2500 وحن لاز ام .ةيبرعلا تاطوطخلا فالآ عایض نم مغرلا ىلع

 ةيئاردتاك فيشرأ يف ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمجرتم ةطوطخم
 Jog (Daniel of Morley) فأ ليناد مايأ ىلإ اهخيرات دوعي ةلطيلط |

 ءاملعو ةفسالفلل ةمهم لامعأ ابوروأ يف تعاض

 يف اهنع اوفشك نيملسملا نكل «قيرغإلا تايضايرلا
(allaيذلا حرشلاو دقنلا نإ .اهوززعو اهوذقنأف  

 نع Averroes oub ol ف فورعلاو .دشر نبا هبتک

 یوروأألا يکيسالكلا ءایحالل ةيقيقحلا ةيادبلا دعي وطسرأ
 .ةراقلا هذه يق ةضهنلا ءدب نم ةنس يتتم لبق

 بتك ىلع قيلاعتلاو حورشلا نم ديدعلا دشر نبا زجنأ
 ىلإ ةيبرعلا نم هلامعأ لقنو «ةيبرعلا اهتامجرت يف وطسرأ
 Michael) cs$u« Sols Usos 005359[ ناملاع ةينيتاللا

 يناطألاو «(م1236 ماعلا ليبق يفوت) ادنلتکسا نم ٤(
 (Herman of Corinthia). ايثنيروك E نامريه
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 ةلطيلط يف تمن يتلا ةينيتاللا تامجرتلا هذه ردق ناك

 امك .جهوتملا رونلا قيرط ىلع ابوروأ عضت نأ ةيلقصو

 خيرات” :“يس يب ي” جمانرب يف رمع حجار كلذ نع ربع

 سيراب نم دشر نبا لعج” :ًالئاق «“يمالسإلا ابوروأ
 عارصلا ليتف عزن لواحي ناك ذإ ءةيفاقثلا ابوروأ ةمصاع
 اهفشتكي ناك يتلا قئاقحلا نأل نيدلاو ملعلا نيب دئاسلا

 .ةسينكلا ميهافم عم ضقانتت ام ًابلاغ تناك ملعلا

 امدنع ةسكاعم ةجيتن نع هذه هتالواحم ترفسأف

 رظح ىلإ تعراسف ؛هراكفأ ىلإ ةيحيسملا ةسينكلا تهبتنا

 نويسيرابلا نوركفملا نشو وطسرأو دشر نبا لامعأ
 gade تاونس رمتساو لذجلا راثو ًاسکاعم ًاموجه

 تناك ءيلروم فأ لاينادو توكس لكيام ىلإ ةفاضإ

 اهيف لمع .نيرخآلا ةمجرتلا ءاملعب صغت ةلطيلط
 ءاهتاذ ةرتفلا يف هنوهرك فأ دراريج ريهشلا مجرتلا

 نمم فيرصتلا” باتكك ةمهم ًالامعأ ةينيتاللا ىلإ لقنف
 نيثالثب ةيبطلا يوارهزلا ةعوسوم ؛“فيلأتلا نع زجع
 تادلجملا ددعتملا «تايرصبلا /رظانملا” باتكو ًادلجم

 ءيسدنهلا تايرصبلا ملع ف يدنكلا ةلاقمو «مثيهلا نبال
» &« 

 £5" "De aluminibus et salibus" يزارلا باتکو

 ءانبأ ةوخإلل ةريثك ًابتكو “اهفينصتو تافلسلاو حالمألا

 .مهريغو ركاش



 ق يه ةيقيقحلا ةلطيلط ةرهوج نا"
 تاعمتجلا لمشت يتلا ةنيدملا تابتكم

 (نييحيسملاو دوهبلاو نيملسملا) ةثالثلا

 مهنم قرف تماق ذإ .ةمجرتلا يف نيلماعلا

 ةيبرعلا تاغللا نم صوصنلا ةمجرتب ًاعيمج
 ناكو .اهيلإو ةينيتاللاو ةيلاتشقلا ةينابسإلاو

 ًاينيد ًاحماستو ًاقيثو ًانواعت بلطتب كلذ

 اذه نع ربعت يتلا ةيسلدنألا ةملكلا تناكو

 يأ ”convivencia“ يه شياعتلا نم طمنلا

 . كرتشلما شيعلا

 جمانرب مدقم «رمع حجار يمالعالا لسارطا

 .“يس يب ”g يف يمالسإلا ابوروأ خيرات”

 نم رثكأ مجرت هنأ هنوهرك فأ دراريج نع برغتسي امو

 نأ ىلإ رطضاف ةيبرعلا نقتي نكي مل هنأ عم المع نينامث
 ىراصنلاو نييلحملا (2/102231855) نيبرعتسم لا عم لمعي

 .مهيلع دمتعي نأو اهنونقتي اوناك نيذلا نابسإلا

 “مالظلا نم تاوصأ” (880) “يس يب يب” جمانرب لوقي
:)Voices From The Dark)ةمجرتلا ةيلمع تفلتخا”  

 برع ًانايحأ ةمجرتلا يف لمعي ناك ذإ ,رخآ ىلإ باتك نم
 Alok! del فرعي صخش مهدعاسي «قیرف نمض

 فرعي طيسو ىلع عفترم توصب صنلا أرقي ناكف
 (Romance ةيسنامورلا ةغللا يف ريبخو اضيا ةيبرعلا

 ..ةثيدحلا ةينابسإلا تقبس يتلا ةغللا يهو 6

 ناكو .ةينيتاللا ىلإ ةيسنامورلا نم ةمجرتلا لّوحُت مث
 مهنأل مهدحو لمعلا یلع نیرداق نیمجرتلا ضعب

 .ًاديج ًاناقتإ ثالثلا تاغللا نونقتي

 (Alfonso VI) سداسلا وسنوفلآ نآ نم مغرلا یلعو

 تیقب دقف ءنييحيسم ا ديب اهعضوو ةنيدملا لتحا دق
 ةكرتشملا ةغللا يه ةيبرعلا ترمتسا ذإ “ةيمالسإ”

 ts (Mozarabs) نيبرعتسم لاو دوهيلاو نيملسملا نيب

 ةيمالسإ ةبلاغلا تاداعلاو ةفاقثلا تناكو ؛ءاوس دح

 ةقيضلا عراوشلا يف ناك .ًاضيأ ًايمالسإ ةرامعلا نف يقبو

 نيذلا ءاملعلاو نيمجرتملا ءاويإل فرغ ةيوتلملا ةليوطلاو
 ةلطيلط تناكف ؛مهتساردل بسانملا وجلا نيهتو »0934

 نم ملعتلا يبغارلو ءاملعلا عيمجل دوشنملا ناكملا يه

Aig) sles! 

 يف ةيبرعلا نع مجرت امم ةينيتال تاطوطخم تلاز ام

 .يلروملا لايناد مايأ ىلإ اهخيرات دوعي ةطوطخم 0

 1كصه) لوألا رتيب كلما رصق دعُي
(Peter Iًازكرم مويلا ةلطيلط يف  

 ةيبرعلا ةمجرتلا تاراهم ميلعتل

 نييكسروملا ىنبم هنإ .ةيربعلاو
«(Mudejar)يذلا مسالا وهو  

 اوقب نيذلا نيملسملا ىلع قلطي

 شاع انهو ؛ينابسإلا مكحلا تحت

 دوهيلاو نويحيسملاو نوملسم ا
 لامعألا ةمجرت يف ًاعم اولمعو

 ةيبرعلا نم ةمخضلا ةيملعلا

 .ةينابسإلاو ةينيتاللا ىلإ ةيربعلاو

 gratadi انل يغبنيو“

 قحلا ناسحتسا
 m نم ,هئانتقاو

 نم یتآ ناو ,یتآ
 ةيصاقلا سانجألا
 ممألاو ءانع

 هناف ,انل ةنيابملا
 نلوآ ءيش ال
 نم قحلا بلاطب
 سیلو ,قحلا

 pani الو ,قحلا
 يتآلا الو ,هلئاق

 سخبی الو ,هب



 ةيلك ةسينك :راسيلا [d نيميلا نم
(Kings College Chapel) Job! 

 رهزألا ةعماج ؛جدربمك ةعماجب

 رتيسكإ ةيلك ةسينك ؛ةرهاقلاب
(Chapel of Exeter College) 

 .دروفسكأ ةعماجب

 يهو شع يناثلا نرقلا يف اهلك ترهظ ةيبوروألاو ةيزيلجنإلا تاعماجلا لئاوأ

 ؟ةأجف ترهظ اذا نكلو ءارتلجنإ ربع ايلاطيإ بونج نم ةعرسب ترشتنا

pled! GLتقلطنا امدنع ابوروأ باوبأ يمالسإلا  

Boةمسمخ لبق ترهظ يتلا ةيبرعلا لامعألا ةمجرتل  

 .ةلطيلط اهزکرم ناکو Ae يناثلا نرقلا نم ةنس
 ین "ةفرعما ةمجرت" مسق يف اهنع ديزملا ةءارق كنكميو
 .لصفلا اذه

 ناك ءلامشلا ىلإ اذه ةفرعملا نازخ قفدتي نأ لبقو
 اوناك نيذلا نيدلا لاجرب ًاروصحم ابوروأ يف ملعتلا
 دهعم يه ةسينكلا تناكو اساسا .لیجتالا نوسرالف

 هل دبال ةديج ةفرعم ىلع ءرملا لصحي يكلو «ميلعتلا

 امأ .(سوريلكإلا) ةسواسقلا كلس يف ًاوضع نوكي نأ نم
 .عیجشتلا هفلاحی ملف يقطنلا يلقعلاو يملعلا ركفلا
 رذجتملا كلذ رياغي ًايملع ًاريسفت ام صخش مّدق ام اذإف

 .سئاب ريصم هب لزني مث ةقطرهلاب هومهتا نيدلا يف

 نيملسملا دالب يف يملعلا ركفلا ناك هسفن تقولا يفو

 لامغألا تمجرت امدنعف كلذل ءًاعساو ًاعیجشت یقلی

 ةمجانلا ةيقطنلا ةينالقعلا راكفألا تحبصآ ةيبرعلا

 ةينيتاللا يف ةرفاوتم اهيلع تيرجأ يتلا براجتلا نع
 “ةينالقعلا تاهجوتلا” كلذ دطوف .ديدج عمتسم ىدل

à (rational scholasticism)فشتكتس امكو .ابوروآ  

 ءاملعلل ةيساسألا تازجنملا نم نأ باتكلا اذه يف

 ىلع ًاثیش اولبقی م مهنآ يه ةنس فلأ لبق نيملسملا

 ةيرورض ةليسو نوكيل يبيرجتلا جهنملا اولخدأ لب هتالع

 يذلا دشر نبا تافلؤم نم ربكألا طغضلا ءاجو .ناهربلل

 ءاهلک ابوروآ ةراق وطسرأب رثأتملا يلاكيدارلا هبولسأ زه
 اينولوبو (000078) افوداب تاعماج مث سيرابب ًاءدب

 هيعارصم ىلع هلك عوضوم لا حتفو ..ايلاطيإب (8010822)

 .ملعلاو نيدلا نيب عازن وأ عارص دوجو ىفنف



 تفشكتسا يتلا ةيمالسالا ةفرعلا تادلجم قفدت ناک

 روهظ ينعي ةينالقعو ةيملع ةقيرطب تاوامسلاو ملاعلا

 ملف ءهجوتلا اذه ىلإ وعدت ابوروآ يف ةديدج تاسسؤم
 انه نم ملعتلا لقتنا .ةريدألا ةسيبح راكفألا هذه دعت

 ماظنب ةبلطلا ةريدألا تديق دقل .ةيئاردتاكلا سرادملا ىلإ

 ةيملاغ ةرهش تبستکا دقف ةيثاردتاکلا سرادلا امآ .صاخ

 تجتنأف ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم ةبلطلا تبذتجاو

 .ةيلاربيلو ةيلالقتسا رثكأ نيركفم

 ةسردلا ةدكارلا ةديدجلا ةيميلعتلا تاسسؤللا نم

 Jg- (Chartres) رتراش ةنيدمب ةيسنرفلا ةيئاردتاكلا

 ىسرأ لب «ةضهنلل قيرطلا انه زجنأ يذلا لمعلا

 (Thierry of رتراشت فأ يرييت ميلعت بجوم .اهدعاوق

à (Chartresةبلطلا ملعت ءرشع يناثلا نرقلا تاينيعبرأ  

 ,ملعلل ًاضقانم نيدلا دعي م ىرخأ ةرابعبو .ليجنإلا يف

 Tae ًاعاجش يرييت ناكو ًاديدج ًايروث ًاموهفم كلذ ناكف
 تدجو .نوبضاغلاو داقنلا موهفملا اذه سرد ثيحب

 كاذنيح ًاثيدح ترهظ يتلا هذه ةيبوروألا ةيملعلا حورلا

 ءاهعمجل يرييت حمط يتلا ةيمالسإلا بتكلا يف اهل ىدص

 .ةيبرعلا نع ةمجرتم ةديدع ًاصوصن هتبتكم توحف

 لاجملا ةيئاردتاكلا سرادما هذه تحسفأ ام ناعرس

 مغرلا ىلع رشع يناثلا نرقلا ةياهن يف تاعماجلا ءوشنل

 نرقلا رخاوأ يف الإ يمسرلا فارتعالاب ظحت مل اهنأ نم

 ثحبلاو ةديجلا ةيعجرملا تاذ ةداملا رفاوت ىدأ اذكهو

 ةقالطنا يبوروألا يعماجلا ميلعتلا قالطنا ىلإ ديجلا

 ونريلاس يف ةيبوروأ ةعماج لوأ تأشنف ؛ةئجافم ةميظع
gs (Salerno)رخاوأ ةايحلا اهيف ترجفت ايلاطيإ  

 يقيرفألا نيطنطسق لوصو دعب رشع يداحلا نرقلا

gül (Constantine the African)هنطوم نم ءاج  

 عقو هنآ یکحیو .ةميقلا بنکلا نم ةينغ ةلومحب سنوت
àهنم رخآ ءزج ذقنآ هنکلو .هزنک نم ًاءزج دقفو رحبلا  

 ريثك ءاج دقو .ةينيتاللا ىلإ هتمجرت ىلع دعب اميف لمعو

 ىلإ ىدأ امم ناوربقلا دجسم تایلک نم بطلا بتك نم
 .ابوروأ يف مدقتملا يبطلا ميلعتلا نم ديزم قالطنا

 ًازكرمو ونريلاس نم ًاعرف ةيسنرفلا هييليبنوم ةنيدم تناك
 .نييمالسإلا كلفلا ملعو بطلا ةساردل ًاريبك

 اهروضح يف ةملسملا اينابسإ نم ةبيرق هييليبنوم تناكو
 تبذتجاو .دوهیلاو نيملسملا نيملعتملا لضفب ريبكلا

 ةيئاردتاكلا ةسردملا تناك
 (Chartres» رتراش .ةيسنرفلا

 ةيميلعتلا تاسسؤللا قم ةدعاو
 رشع يداحلا نينرقلا يف ةدئارلا
 انه زجنأ يذلا لمعلاف .رشع يناثلاو

 .ةيبوروألا ةضهنلا دعاوق ىسرأ



 يف حيرشتلا سيردت دمتعا

 هييليبنوم ةعماجب بطلا ةيلك
(Montpellier)ةطوطخم ىلع  

 تناك .رشع عبارلا نرقلا نم

 نرقلا اذه ةيادب ذنم هييليبنوم
 ملعو بطلا ةساردل ًاريبك ًازكرم
 .نييمالسإلا كلفلا

 ماع ذنم ةساردلل ميلاقألا عيمج نم ةبلطلا اهتعماج

 (Robert the يزيلجنالا تربور بتك دقلو . 7

sco] (Englishmanماعلا وحن لصو يذلا ةبلطلا  

 ”De Astrolabio ناونعب بالرطسألا لوح ةلاقم 0

(OYNI galg) “Canonesةيعبرلا لوح ةلاقمو . 

 نأ كنكميو ,.حوضوب يمالسإلا رثألا نارهظت نيتادألا الكو
 .“نوكلا” لصف يف امهنع دیزل ًارقت

 يركفلا ماهلالا عبنم لقتنا رشع يناثلا نرقلا لولحبو
 ثیح "نیسردلا ةنيدم" .سیراب یا ييرغلا ماعلا يف
 ءاملعلا عم اهتلحر عباتت ةيبرعلا لامعْألا ةفرعم تناک

 سرادم ثالث يف نويسيرابلا نوركفملا ناك .نيلوجتملا

 dsle)9 (Notre Dame) مادرتون ةيئاردتاك :ةريبك

Victor) jS yesilسيدقلا ريدو ءةيتونهكلا (51.  

ze (St. Genevieve) iu>رهنلا . 

 تناك ذإ ًاميظع ًالوحت ةيئاردتاكلا مادرتون ةسردم تدبأ

 ام لضفب 1170 ماع لولح عم اهلكش ذخأت ةعماجلا

 .ةمجرتملا ةمدقتملا ةيملعلا داوملا نم اهلصي

 نوعمجي نويسيرابلا ةبلطلاو ةذتاسألا ذخأ ًايجيردتو
 ةيلكو «نونفلا ةيلك :يه «تایلک عبرآ يف مهسفنأ

 ملعتلا زكارم تدأف .بطلا ةيلكو .نوناقلا ةيلكو «نيدلا

 يناثلا يرنه نأل كلذ .دروفسكأ ةعماج روهظ ىلإ هذه

zie (Henry IT)ةعماجب قاحتلالا نم زيلجنإلا ةبلطلا  

 نألو ..ةهج نم اذه .دعب امو 1167 ماع ذنم سيراب

 نرقلا يفو .ىرخأ ةهج نم دوكرلا وحن ريست تناك سيراب
 ئازلا تايعيبطلا ماع ءيلروم ا لايناد لاق رشع يناثلا

 لقتناف “تابسلاو نهولا” ىلإ لوحتت تناك سيراب نإ
 هسفن لايناد داعو .ديدجلا يركفلا زكرملا ةلطيلط ىلإ

 يتلا ةيملعلا بتکلاب اهدوزیو .دروفسکآ ی سردیل
 .ةلطبلط نم اهدروتسا

 لوألا ميمصتلا نإ مويلا نيخرؤملا نم نوريثك لوقپ

 ءالؤه عم ءاج دروفسكأ لثم ةيزيلجنإلا تاعماجلل

 عم كلذكو .ةحتفنملا لوقعلا يوذ ةلاحرلا ءاملعلا

 ةينبملا ةمحرتملا بتكلا اويلح نيذلا ,نیدئاعلا نیبیلصلا

 .تاتهكتلا يلع سيلؤ «يبيرجتلاو يقطنلبا رکفلا یلع



 دناک
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 دی يفو ةعاسلا
 ,ةليسف مكدحأ
 عاطتسا نإف

 موقت i نا

 ,اهسرفي ىتح

 ی ثیدح
 دمحاو يراخبلا هاور

 ءدنهلا نم لصألا يف نطقلا ءاج

 راصف سلدنألاو ةيلقص ىلإ لخدأو

 ةيعارزلا ةروثلا
 نولمعي انم ةلق .ةنس فلأ لبق انك امم رثكأ انماعط رداصم نع نوديعب مويلا اننإ

 ةنيع ذخأنل ةريبكلا قاوسألا وأ ةيلحملا نيكاكدلا روزن .مهتاناويح نوبري وأ ضرألا يف

 يدنلوهلا رطفلاو ءيكيرمألا توتلاو ءناتسكابلا محل وأ وغنام لكأن ماعلا جهابم نم

 وأ فيصلا حافت رظتنن دعن ۾ .يدنلزوينلا منغلا محلوآ ينيتنجرألا رقبلا محلو

 فرلا ىلإ لاقتنالا وه هلعفن نأ انيلع ام لك ذإ ءاتشلا ف ةللخم لا رضخلا ىلع دمتعن

 ,ةيلحطا تاخانملاو مساوملاب طبتري ال يذلا ءاذغلل لماشلا موهفملا اذه نأ ديب .يناثلا

 .اهدنع عرزي مو انباوبأ باتعأ ىلإ قأ هنأ وه ديدجلا امنإ ًاديدج سيل

 ليصاحم عساتلا نرقلا يف نوملسملا نوعرازملا لخدأ

 ير ةمظنأ اوروطو «ماعلا ءاحنآ نم ةدراو ةديدج

 ةيلحم لا فورظلا بسح ةلماشلا فراعملا اوقبطو ءفثكم

 اوجورو ةيلمعلا عرازملا اوعجشو .ةیملعلا قرطلا قفو
 ةعمتجم بابسألا هذه لكلو .ضرألل ةيدرفلا ةيكلملل

 .ةفلتخم قطانم يف ةعونتم ةمعطأ ريفوت اوعاطتسا

 للذ ضرألل مهبحو مهدهجل ةرمث مهعرازم حاجن ناك

 تاونقلا اورشنو :لابجلا يف قافنألا اورفحف .تابقعلا لك

 .ةيرخصلا تاردحنملا اووسو .ةقيمع داهو à ةيئاما

 ةلماش ةيملاع فراعم

 ةيملع جهانمو
 ةفرعمبا نع ًاثحب هلك فورعملا ماعلا نوملسملا سرد

 ايسآ بوهس نم تائيبلا ىسقأ يف نيلحترم «تامولعم او
 dgy l JS Gods (Pyrenees) سناربلا لابح ىلإ

 ددصلا اذهب .ةمخض ةيعارز تافلؤم جاتنإل ليصفتلاب

 ele (S. P. Scott) توكس .ب .س ييرمألا خرؤملا بتك

 ةيملع ةيفرعم ةدحو نع هلك كلذ رفسأ دقل” 4

 نم تدتماو ضاحلاو يضاملا تلمش ةعئار ةيفاقث

 .“"سلدنألاو ريبكلا برغم لا ىلإ ىندألا قرشلا

 (Andrew Watson) نوسطاو وردنأ ذاتسألا لوقي امك

 (University of Toronto) وتنوروت ةعماج نم

 ديدج لك ىقلتي ..ًادحوم ًاميلقإ يمالسإلا ملاعلا ناك”

 ناكو .ةعبرأ وأ نورق ةثالث ىدم ىلع ةيداع ريغ ةروصب



 نإ .تادجتسملا رهص ىلع ةيداع ريغ ةروصبو ًاضيأ ًارداق
 ةيتحتلا ةينبلاو تاسسؤملاو ةيعامتجالا ةينبلاو فقاوملا

 يف رود تبعل اهلک «ةيداصتقالا ةيمنتلاو يملعلا مدقتلاو

 ط لقنلاو لیوحتلاو باعیتسالا یلع مهتردقم نآ امک ..كلذ

 تالاجلا كلذک تلوانت لب بسحف ةيعارزلا ةفاقثلا لمشت

 جراخ عقت يتلا ىرخألا ةايحلا يحانم نم ًاريثكو ةيداصتقالا

 .“داصتقالا ةرئاد

 عونت نع ةمجانلا ,ةعساولا ةيفرعلا ةموظنلا هذه لضفب

 لويخلا لمجأ ةيبرت نوملسملا عاطتسا .ةيفارغجلا قطانملا

 قئادحو نيتاسبلا ةعارزو «ةعونتملا مانغألاب ةيانعلاو ءاهقشرأو

 فيكو ةيرشحلا تافآلا نومواقي فيك اوفرعو .تاوارضخلا

 اهميعطتو تاتابنلا ميلقتب ءاربخ اوناكو ةدمسألا نومدختسپ

 .ةديدج عاونأ جاتنإل

 ةديدج ليصاحم

 ىوس جتني ميدقلا طسوتملا رحبلا طاع نكي م ماع هجوب
 ,نیتنس لک ةدحاو ةلغ يطعي لقح لك ناكو ءاتشلا لیصاحم

 تاينقتب نيلمحم سلدنألا ىلإ نيملسملا لوصو لبق كلذو
 ليصاحملا عاونأ ىلإ ةفاضإ ةيعارزلا ليصاحملا تارود يف ديفت

 هرفوت يذلاك ءئفاد سقط ىلإ ةجاحب تناك يتلا ةديدجلا

 فافجلا رهشأ نم مغرلا یلع ءةليوطلا فيصلا ell سلدنألا

 ةمدقتملا يرلا ةمظنأ مهلاخدإ لضفبو .ليلقلا رطملا تاذ وأ

 .ةنسلا يف تالغ عبرأ جاتنإ ناكمإلاب راص



 قآ يتلا لیصاحلما ضعبل روص

 ابوروأ بونج ىلإ نوملسملا اهب
 نم) لمشتو كانه اهوعرزو
 «تايضمحلا :(راسيلا ىلإ نيميلا

 .نيتلاو ,رومتلاو

 ءازجألا يف عرزت زوم اك ,ةيئاوتسالا هبش ليصاحملا تناك

 ةديدج ليصاحم عرزت تناك امك .دالبلا نم ةيلحاسلا

yd lbتوتو «خوخلاو .قاردلاو «تايضمحلاو نرألا  

 «ناجنذابلاو ءفوشرخلاو ,نطقلاو .شمشلاو .ریرحلا

 اینابسا یا رکسلا بصق نوملسلا لخدآ .نارفعزلاو

OW Cueةريزجو ايبويثإ ىلإ هولخدأ امك بک رثآ هل  
 .ةدوجلا يلاعلا رکسلاب ةرهش تبستکا مهببسبو رابجنز

 تردصو ناتکلا عرزو امك «ريرحلا ةعانص ترهدزا

 اهدحو ومنت تناك يتلا ءافلَحلا امأ .هشامق وأ هطويخ

 لوحتو عمجت تناك دقف «ةلحاقلا ةينابسإلا يضارألا يف

 .(تايضرألا ةيطغأ) رصحلاو لالسلاك تاجتنم ىلإ

 نع رشاعلا نرقلا نم يدوعسملا ةلاحرلا خرؤملا بتك
 :يعارزلا جاتنإلا يف ىرخألا تايضمحلاو لاقتربلا لاخدإ

 ضرأ نم لمح ءرودملا جرتألاو جنرانلا رجش كلذكو”

 «(ع912) ةيرجه 300 ةنس وحن ىرخأ ٍضارأ ىلإ دنهلا

 ىتح «ماشلاو قارعلاو ةرصبلا یا لقن مث نامعب عرزف
 ةيماشلا روغثلا نم اهریغو سوسرطب سانلا تویب ی رثک
 تمدعف صمو نیطسلفو ماشلا لحاوسو ةيكاطناو

 ناك يذلا نسحلا نوللاو .ةبيطلا ةيرطعلا حئاورلا هنم

 ءاملاو ةبرتلاو ءاوهلا فالتخا ببسب دنهلا ضرأب هيف
 .؟دلبلا ةيصاخو

 دارفألا ضعب ًالوأ اينابسإ ىلإ ليصاحملا هذه لثم لقن
 ةعيبطلا ىلإ نحي ناك يذلا لوألا نمحرلا دبع لثم
 هضرأ يف هسفن 23 يلو «ماشلاب يلصألا هنطوم يف

 ًاعاونأ بلج قشمدب هتيب يف هنأكو سلدنألاب ةديدجلا

 سيئر لخدأو .ليخنلا رجش اهيف امم ةديدع ةيعارز

 قآ نامرلا نم ًاعون «حلاص نب ةيواعم ءةبطرق يف ةاضقلا
 يف هراد يف سرغ رَّفَص ىعدي ًايدنج نأ امك .قشمد نم هب

yd dls (Malaga) dl dihicعونلا اذه رشتناف , 

 .يدنجلا مسا ىلع يرفصلا نيتلاب فرعي راصو

 اوعاطتسا نيعرازملا نأل ؛ةحجان ةديدجلا ليصاحملا تناك

 ميعطت اونقتأو ءلوصحم لكل ةمئنالملا ةبرتلا ديدحت

 فراعم ا اوقبط نيعرازملا نأ امك .تاتابنلاو راجفألا

 فراعملا نم اودافتساو ءتافلؤملا يف ةروكذملا ةيعارزلا

 ىلع ةيانعو ربصب تلقن يتلا ةهدقلا بوعشلل ةيوفشلا
 تاربخلا لدابت فرع دقف كلذ نع ًالضفو .روهدلا رم

 يف تابتكملا تألتما اذكهو ءرارمتساب تعسوت يتلا

 .ةعارزلا لوح ةفلؤملا لامعألاب ىربكلا ندملا

 يرلا
 ضعب تناکو .ةراحلا فیصلا تاخانم يف ليصاحملا تناك

 بصقک ءاما نم ديزم ىلإ ةجاحب ةديدجلا ليصاحملا
 .ةينامه وأ مايأ ةعبرأ لك ىوري نأ بجي يذلا ركسلا

 نطقلا ناكو .ءاملاب ًارومغم لظي نأ بجيف زرألا امأ

 خرؤملا ركذ امبسحو ,رشع يداحلا نرقلا ةياهن ذنم عرزي

 أطشي نأ ذنم نيعوبسأ لك ىقسي نأ دبال las نبا
 يناذلا ءافتكالا نويسلدنألا ققح دقو .سطسغأ ىتح

 ءارحص يف ةساملجس ىلإ هنوردصي اوناكو نطقلا نم

 لاقتربلا راجشآ امأ .(سنوت) ةّيقيرفإ ىلإو ريبكلا برغملا

 ليصاحمو ىرخألا ةهكافلا راجشأ نم ريثكلاك .تایضمحلاو
 .ريعاونلاو تاونقلاب ىقست تناكف ءةفاجلا عرازم ا



 دمتعت تناك ؟ةيئاطا بلاطملا هذه ىبلت تناك فيك

Alasبيبانأو ةيئابرهك تاخضم ةطاسوب ال ًافثكم ّير  

 ةقيرطب كاذنيح تركتبا ةزهجأ ةطاسوب لب «ةيكيتسالب
 راتمأ ةعضب ءاملا عفر يف ءاربخ نوملسملا ناك .ةعدبم

 يفف .رارمتساب قفدتتل ريعاونلاو تاخضملا مادختساب

 ىلإ ءاملا لقنت ةروعان فالآ ةينامغ تميقأ اهدحو ايسنلب

 .زرألا عرازم

 ةيكيناكيملا تالآلا ديوزتل تاناويحلا نوملسملا رّخس

 اورفحو doii قیشعت تالآ اورکتباو .ةقاطلاب

 ةرعولا يضارألا ربع ءاملا اهيف يرجي ضرألا تحت ةينقأ

 یربکلا ءارحصلا ی اولعف املثم .ةيوارحصلاو ةلحاقلاو

 يمسق يف يرلا نع ديزملا ةءارق كنكميو .ايقيرفأ لامش
 .لصفلا اذه نم “هايللا عفر”و “هايملا ةرادإ”

 تايوتسملا بسحُت نأ بجي لوقحلا ىلإ ءاما لصي يكلو
 يف نيملسملا ةعاربلو .ةحيحص ةروصب يرلا ةمظنأ يف

 ةقدب تاعافترالا باسح اوعاطتسا دقف تايضايرلا مولع

 .بالرطمألا ةلآو تاثلثملا باسح مادختسا لضفب

 ,ةعارزلا يف تدعاس يتلا يه اهدحو تايضايرلا تسيل

 يداحلا نرقلا لالخ ةلطيلط يف كلفلا ملع مدقت نأل
 يف رمع حجار يمالعإلا لاق امك .ًاضيأ هرثأ هل ناك رشع
 تناك” :“يمالسإلا ابو روأ خيرات” ies يب يب” جمانرب

 تاقوأ نيبتل ةحالفلا يف مدختست ةيكلفلا لوادجلا

 .“داصحلا ناوأو ةعارزلا

 ةيكلملل ةديدج ةبراقم
 نم كلذ ناكو ًامراص ًاديدج ةيكلم ٌماظن نوملسلا روط
 حبصأ دقف ؛يعارزلا جاتنإلا راهدزا يف ةمهملا لماوعلا

 ماظن نم ًالدب ,عمتجمللو مهسفنأل نولمعي نوعرازملا
 ببسب لالغتساو ةاناعمو سؤب نم هيف امو عاطقإلا

 ةروث ناك لامعلا قوقح لاخدإ نإ .نييعاطقإلا تاوزن
 نم حبصأ ذإ «يضارألا ةيكلم يف يعامتجا لوحت ىلإ تدأ

 اهثري وأ اهنهري وأ اهعيبي وأ ًاضرأ يرتشي نأ درف لك قح

 .هتايلضفأو هتبغر بسح اهعرزي نمل اهيطعي وأ اهعرزي وأ

 ,ةعانصلاو .ةعارزلاب قلعتت ةمهم ةيلمع يأ تناكو

 لك ظفتحي دقع عيقوت يضتقت ,ةمدخلا ريجأتو ةراجتلاو

 ىلع نولصحيف نوحالفلا لامعلا امأ .هنم ةخسنب فرط

 تالجس انیلا تلصوو «مهدهج ةرمث نم ةلوقعم ةبسن
 كلاملل نآ نيبت نيحالفلاو ضرألا يلام نيب دوقعل ةلصفم

 .ليلقب فصنلا نم رثكأ

 ةيمياعلاو ةيملعلا ةربخلا :ةعبرألا تاراكتبالا هذه لضفب

 ءيضارألا ةيكلمو «يرلا ةمظنآو .ةديدجلا لیصاحلاو

 ناك ذإ .لیثم اهل قبسی مل تالدعمب تمنو ةعارزلا تروطت

 تنسحتو «قمرلا دسپ ام یلع نوشیعی كلذ لبق لامعلا
 جاتنٍا لضفب ينغلا ءاذغلا رفاوتف ریثم ًانسحت نآلا ةايحلا

 ینغتساف «ةنسلا رادم یلع ةجزاطلا تاورضخلاو هکاوفلا

 .ءاتشلا لصفل اهنزخو ةمعطألا فیفجت نع سانلا

 ًافولأمو ًاماع ًادهشم نوتیزلاو تایضمحلا عرازم تدغ

 تاجتنلاب قاوسألا دوزت يتلا عرازلاو نیتاسبلا تأشنو

 لماوعلا هذه لك نع جتنو .ةنيدم لک لوح ةجزاطلا

 ضفخ ىلإ يدؤي دق امم ليصاحملا نم ةيلاع ةرفو

 فثكملا يرلا نف اونقتأ نيعرازملا نكل «ةبرتلا يف ةبوصخلا
 .ةدمسألاب باصخإلا تاينقت ىلع دمتعملا

 نم تبلج ىتلا ةنجادلا تاناويحلاب ةيانعلا تدأ

 دوجو ىلإ ةيئاقتنالا اهتيبرت ىلع مايقلاو قطانملا فلتخم
 عيطتست يتلا ةيوقلا ليإلاو ةنسحما ليخلا نم تالالس

 ةعارزلا ماظن ناك

 يمالسإلا

 رثكآ” سلدنألاب
 يتلا ةمظنألا

 ,اديقعت ناسنإلا

 املع اهرثکآ و
 ." الامکو

 .ب .س يكيرمألا خرؤملا
 (S. P. Scott) توکس



 ثور رفاوت كلذبو .ةيوارحصلا لفاوقلا يف لاقثألا لمح

 يتلا موحشلاو موحللاك اهتاجتنم ىلإ ةفاضإ تاناويحلا

 نم ًارهظم اهيف محللا دوجو دعي ناك ةنكمأ يف تدجو
 .فوصلا نم ةريبك تايمك ترفاوت امك ,ةيهافرلا رهاظم

 برغلا نم ةدراولا ةديجلا ةيعونلا تاذ تاجتنلا تدغو

 .ماعلا ءاحنأ عيمج يف ةفورعم رثازجلاو سنوتو

 نطقلا نوملسملا نوعرازملا جتنأ ءفوصلا ىلإ ةفاضإو

 وه .دنهلا نم ًالصأ ءاج يذلا نطقلا حبصأو ءريرحلاو
 ةرثكب تدجوو «سلدنألاو ةيلقص يف سيئرلا لوصحملا
 قاطن ىلع روطتو «كلذ لبق ةيهافرلا نم دعت تناك علس
 ةعانصل ةيشامقلا ةجسنألا جاتنإ ةزيجو ةرتف يفو عساو

 .ادج ةريثك ةعونتم ناولأب تغبصو «سبالملا

 ةايحلا طم نیسحت یا سمألاب نوملسلا یعس امکو

 de لوصحلل ةينضم ًادوهج مويلا نوعرازملا لذبي
 لیبنلا فدهلا اذه قیقحتلو .حاجنلا نم لثامم یوتسم

 ریوطتل میهافمو لئاسو نع ًامود نوثحبي مهدجن

 .عیمجلا ةعفنم نیرشعلاو دحاولا نرقلا يف مهتاسرامم

 نم ةمأ نأب لوبقلا ناکم ةبوعصلا نم"
 لكش يأ ةفرعم ىلإ نولصوتي لحرلا ودبلا

 حمقلا رذب الخ اميف ةيعارزلا تاينقتلا نم

 ئيسلا مهفلا اذه ببس .ضرألا يف ريعشلاو

 ولف ؛عوضوملا اذه نع ثاحبألا ةردن ناك

 Colleges لإ عوجرلا ءانع انسفنأ انفلك

 فوس ًادج ةريثك ًءارآ نإف ءاهتراشتساو ةميدقلا
 ."تالماحتلاو داقحألا مطحتت فوسلو .ريغتت

 (ez «s ble LA. Charbonneau ونوبراش أ

 .رشع عساتلا نرقلا نم يسنرف
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 نرقلا نم ةيسراف ةطوطخم
 نم ةذوخأم یشع عبارلا

 نورقلا نع ةيقابلا راثآلا”

 ciwi نزاوتلاو ةحالفلا ملع بتک
 .ةعيبطلاو ءاذغلا نیب ددحم نزاوت دوجو یلع يعارزلا لوصحملا راهدزا فقوتپ

 ةّلغلا نامضل ةبسانم قرطب ناسنإلا لخدتيو ءءاملاو ةبرتلا رصانع رفاوتت نأ بجيو

 جاتنإلا نم ىلعألا دحلا قيقحت يف سلدنألا يملسم ةبغر نم ًاقالطناو .ةديجلا

 «تاتابنلاو ةبرتلا يهو ءاهيلع نودمتعي يتلا ةيويحلا رصانعلا ىلع ظافحلا عم
 ةبرتلا ءايميك كلذ يف امب ةعارزلا ملعل ةمظنم ةسارد يف نينسلا تائم لبق اوعرش

 .ةيرعتلا لماوعو

 رفسأ ًامدقتمو ًادقعم ًانأش ةيمالسإلا ةعارزلا تناك

 ةيجاتنإ ىلإ يدؤي ةئيبلا عم مغانتمو قفاوتم ماظن نع
 لك حرشت يتلا ةيعارزلا مهبتك نيملسملا ىدل ناك .ةيلاع

 ةيداعلا ةثارحلاب ةبرتلا ءارثإ ةيفيك لثم ءليصفتلاب ءيش

 ءاماو ةبرتلا اوفنصو .ةیوستلاو ,رفحلاو قزعلاو ةقيمعلاو

 ريمآ دنع قئادحلا لووسم .لاضب نباف ؛امهیتیعون قفو
 هيف فنصو .م1085 ماع ؟ةعارزلا باتک" فلأ ةلطيلط

 ةفلتخم تاردق عون لکل ددحو ةبرتلا نم عاونآ ةرشع

 ةرورضب حصنو .ةنسلا لصف قفو ءاطعم ةبرت یقبتل

 يناثلا نوناك/رياني نيب تارم عبرأ روبلا ضرألا ةثارح

 ةليقثلا ةيلحاسلا ةيطسوتملا ةبرتألا يف عرزت تناك يتلا

 .تارم رشع اهتثارحب حصن هناف



 نبا يليبشإلا تابنلا ماع عمج رشع يناثلا نرقلا يف

 نييرصملا ءاملع اهارجأ يتلا ةقباسلا تاساردلا ماوعلا

 ةعبرأ نمضت «“ةحالفلا باتك” يف قيرغإلاو سرفلاو
 ةفاضإ «تاناویحلا ةيبرتو ةعارزلا نع ًالصف نيثالثو

 585 باتكلا فصو .نیعرازملل ةددحم تامیلعت یا

dusنم ًاعون نیسمخ نم رثکآ ةعارز يف ًاقرط حرشو  

 نعو .میعطتلا نع تاظحالم ضرعو «ةهکافلا راجشآ
 ,يعيبطلا دامسلا رکذو ءاهدادعإو ةبرتلا صئاصخ

 ةلصلاو يرلاو .ةنتسبلاو .اهتاجالعو تاتابنلا ضارمآو
 لك باتكلا لمشو .لحنلا ةيبرتو راجشألا نيب ةميمحلا

 ,هراجشآ ةعارزب loda «نوتيزلا نع هتفرعم حالفلا ديري ام

 صئاصخو ءاهرامث ينجو اهميعطتو اهضارمأ ةجلاعمو

 Loud نمضت امك .هفييكتو هتيز ريركتو «نوتيزلا عاونأ
 .هتیفیکو رذبلا تاقوأو ءاهددعو .ةثارحلا تاينقت نع

 تاتابنلا ةنايص نعو ومنلا ءانثأ يفو رذبلا دعب ةياقسلاو

 عرازم يأ ئطخي نل تامولعملا هذه لضفبو .اهينجو

 ةياهن نيب ةيسنرفلاو ةينابسإلاب باتكلا عبط دقو .حومط
 .رشع عساتلا نرقلا طساوأو رشع نماثلا نرقلا

 «ةبطرق ميوقت” ب فورعملا ءاونألاو كلفلا باتك زيمت امك
 لكل هيف ناك ذإ ؛ةيلاع ةينقت ةقدب م961 ماع عضو يذلا

 نمز ًالثم راذآ /سرام رهشف .ينمز لودجو تامهم رهش
 نمز وهو ومنلاب بوبحلا ًأدبت هيفو ءنيتلا راجشآ میعطت
 ةقباسلا دورولا أدبت هلالخو ءًاضيأ ركسلا بصق ةعارز
 ءنّمّسلا رويط رهظتو «معربتلاب كليللا تابنو اهناوأل

 راهنألا يف هتلحر يروبلا كمس أدبيو ءضرألا دود سقفيو

 نارفعزلاو نطقلاو «تايئاثقلا ةعارز نمز وهو .ًادوعص
 ىلإ ديربلاب لسرت تناك رهشلا اذه يفو .ناجنذابلاو
 ةقلعتمما ةموكحلا تابلط ميلاقألا يف بئارضلا يفظوم

 دارجلا أدبي ًاضيأ راذآ /سرام رهش يفو .لويخلا ءارشب

 ةعارز نمز وهو .هيلع ءاضقلاب رماوألا ردصتو روهظلاب

 جوازت نمزو ةقرطعلاو شوقدرطاو «نوفزیزلاو نوميللا

 .اهسیقفتو رویطلا

 م961 ماعل ةبطرق ميوقت ناك

 ةينمز لوادجو تامهم یلع يوتحي

 معربتی راذآ /سرام يفف ءرهش لكل

 .نَمَسلا رویط رهظتو درولا



 يف زرألا فينصت :رسيألا مسقلا

cel 55; (Burma) Gsلاصب  

 ليصفتلاب فصوو زرألا ىلع

 يف اهبيلاسأو هتعارز تاوطخ
 .رشع يداحلا نرقلا

 ليصاحملا ىتح «بلق الإ يعارز رجح قبي م «مومعلا ىلع
 ءلاضب نبا حصنو .ةداوه نود ةقدب تصحف ةيدرفلا

 قورش هجاوت لوقح يف هعرزب .Sli ءزرألا صخي ام يف

 ةقيرطو ةبرتلا دادعإ ةيفيك ةقدب فصو مث «سمشلا

 نوكي نأ بجيف ضرألا يف هرذب امأ .اهيلإ دامسلا ةفاضإ
 دقف ماوعلا نبا امأ .راذآ/سرامو طابش/رياربف يرهش نيب

 ةنيعم ةحاسم يف هتعارزل ةمزاللا روذبلا ةيمك ددح

 يرلا ةيلمع نع باهسإب ثدحت امك .كلذ زاجنإ ةيفيكو
 امدنعو .هتعارز لبق ءاملاب رمغت نأ بجي ضرألا نأ ركذف
 ضرألا رمغت مث «بارتلاب روذبلا ىطغت ءامما ةبرتلا صتمت
 .ةيناث ءاملاب

 ةرورضو «تایلیفطلا ةبراحم ىلع زرألا ءاربخ زكرو

 امك .(اهنم ةراضلا باشعألا عالتقا) ضرألا بيشعت

 هنيزختو هداصحو زرألا ينج قرطل ًاصاخ ًامامتها اولؤأ

 ًالكشأ مهدنع زرألا ماعط ريضحت ذختاو .ةنمآ ةقيرطب

časهلكأو هخبطل ةقيرط لضفأ نإ ماوعلا نبا لاقف  

 .بيلحلاو نهدلاو تيزلاو ةدبزلا عم هلوانتب نوكت
 باتك” نيدحوملا دهع نم لوهجم بتاك فلأ كلذكو

 ةديدع تافصو ىلع ىوتحا «“يسلدنألاو يبرغملا خبطلا

 .ودبي ام ىلع ةذيذل اهلكو ءزرألا خبطل اهنم ةسمخ

 لقحلا ةبوصخ نامض ةعارزلا يف ةمهملا بناوجلا نم
 تابلطتمو ةيعيبطلا ةئيبلا نيب ماتلا نزاوتلا قيقحتل

 اونقتأو اذه نوملسملا فشتكا دقو .ريفولا جاتنإلا

 ريغتت م ةلأسملا نأ ةظحالملا عتمملا نمو .هعم لماعتلا
din BT die Lesىطسولا روصعلا يف نوملسملا ناك ذإ  

 ماوعلا نبا لوقي .يعيبطلا دامسلاب مهلوقح نودمسي

 مويلا سيياقمب لاز امو ءمامحلا قرذ وه دامس لضفأ نإ
 .كش ريغ نم ةئيبلل قيدصلا يوضعلا دامسلا وه



 تناكو «ناريإ يف عساو قاطن ىلع رويطلا قرذ مدختسا

 دقو ءيرئاد لكش ىلع ضرألا يف ةرشتنم مامحلا جاربأ

 ينييزت جرب اهتمق يف زربي ينيطلا بوطلا نم تینب

 QUU ًانوصح وأ ًاتويب بيرغلا رفاسملا اهلاخي .ريغص
 ىلإ ًامدق نيتس عافترا ىلع تناك اهنأل ءايرثألا ضرألا

 عمجلو رويطلا نم ديزملا ةيبرتل ماقت تناكو .نيعبس
 .مامحلا قرذ

ier 
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 ايالخب هبشأ ءازجأ ىلإ مسقت ناك جربلا لخاد ةقطنم
 نم مكارت امب ةطيحملا لوقحلا ضرأ شرفت تناكو .لحنلا
 هنإ ليقو .ةنس لك ةرم جاربألا فيظنت دعب مامحلا قرذ

 ةنيدم يلاوح جرب فالآ ةثالث وحن تاقوألا ضعب يف ناك

 ىوس دهاشي الف مويلا امأ .دامسلا اهنم عمجي ءناهفصأ

 .رئاطلا اذهل ديجملا يضام طاب دهشت يتلا اهراثآ

 ناهفصأ برق مامحلل جرب راثآ :نهألا مسقلا
 وه يعيبط دامس لضفأ نأ دقتعي ناك .ناريإب
 يف هنومدختسي نوملسما ناکو .مامحلا قرذ
 همادختسال ًاساسآ ییرپ مامحلا ناکو .مهلوقح

 .لئاسرلا لمحو دیربلا ةكبش يف



 ابا

 مکدحآ عنمي ال“

 عنميل ءاملا لضف

MAII a; ". 
 هاور هفيرش يوبن ثيدح
 ةجام نبا ننس .ةريره وبأ

 ىلع ءاما لقن نوملسملا عاطتسا

 نيمدختسم «ةعساش تافاسم لوط

 “ل” لكش ىلع رابآلا نم ةلسلس
 لكشتل ضعبب اهضعب ةلصتم (1)

 برق) ةانق یّمسی ًایتحت اقفن
 ناكو ء(اهنم جذومن ناريإ يف ناهفصأ
 ءاوهلا ریودتل لوخد تاحتف اهیف

 .قفنلا ربع ءاملا نايرج ىلع دعاست
 ىلإ مدختست تاونقلا هذه لازت الو

 .اذه انموي

 هايملا ةرادإ
shlناتسناغفأ وأ سلدنألا يف ءاوس ةايحلا ردصم وهو ءءاقبلاو ةعارزلل يرورض . 

 ضرألا نم نادف نويلم ةئمعبرأ نم رثكأ نآلا ملاعلا يف .ةرهاقلا يف وأ وغاكيش يف

 .ىفاعم ًامیلس یقبیل ًايموي ءالا نم نيرتيل صخش لك برشي نأ بجيو «ةيورلا

 ةقباسلا بوعشلا نم يرلا تاينقت نوملسملا ثرو

 اوؤشنأو اهونسحو اهولدعو قرات يه امك ءاهيلع اوظفاحو

 يذلا يسدنهلا مدقتلا يف لضفلا دوعي .ىرخأ ةرات ءاهريغ

 مولعلاو تايضايرلا يف مهمدقت ىلإ نوملسملا هققح
 ةمئاد ةيعون ةلقن ثادحإ ىلإ ىدأ ام وهو «یرخألا

 .يرلا ةزهجأ ءانب يف ةمدختسملا تالآلاو هايللا ملع يف

 سدنهملا يضايرلا ءيجركلا دمحم هب انثدحي ام اذهو
 هايلا طابنإ" هباتك يف ءرشع يداحلا نرقلا نم يسرافلا

 ةنيفدلا هايملا جارخإ” عوضولل هصصخ يذلا “ةيفخلا

 فصو ىلإ باتكلا اذه يف قرطت امك .“ضرألا حطس ىلإ
 ebl jalas فشك بيلاسأو ءيفارغوبوطلا حسم ا تاودأ

 .ضرألا تحت ةيئام تاونق رفحب ةقلعتملا تاميلعتلاو

 ضرألا تحت رفحت تاونقلا وأ ةيئاملا كلاسملا هذه تناك

 تناك يتلا كلت تاونقلا مدقأو .رخبتلاب ءاما عايض عنط

 ءدبو ةحالفلا ملع روطت لضفبو «سراف دالبو رصم يف
 ةرورض تاونقلا ءانب ادغ ءليصاحملا نم ديزملا ةعارز

 تلصو مث .ةفاجلا طسوألا قرشلا ةئيب يف ًاصوصخ «ةحلم

 .لزانماو ندملل ءاملا ترفوف ءاينابسإ يف ءةبطرق ىلإ

 رابآلا نم فالآ لب تائم مويلا ناتسناغفأو سراف دالب يف

 ةهجاوط ىنبت تناكو .ةينطابلا ةينقألا هذهب ةطبترملا
 ًاقفدت تلفك امك «حطسألا رايهناو فهكتلاو يمطلا

 ىراحصلا ربع ةريبك تافاسم لوط ىلع ءاملا نم ًارمتسم

 ضعب يف ةانقلا رهظت تناك ذإ ءادرجلا يضارألاو ةلحاقلا

 ريغت ىدل يفتخي راج لودجك ةدلصلا ةيرخصلا قطانم ا

 نم ةكبش رئازجلا ىراحص يف ناك .ضرألا ةيجولويج
 مدختسا دقو «تاراجف مساب فرعت ضرألا تحت ةينقألا

 ةقطنملا يف درف لك ةصح طبضل ةيئام ةعاس انه نوعرازملا

 .ةعرزم لكل ةصصخملا ءاملا ةيمك ًاراهنو ًاليل تقؤت تناك



 ناريإ نم ءازجأ يف عرازملا ةايح يف رثؤت ةينقألا تلاز امو

 يرلا ةمظنأو ةيئامرهكلا دودسلا دوجو نم مغرلا ىلع
 لامش يف ةنيمثلا ةيئاملا دراوملاب دوزتلا لاز امو .ةثيدحلا

 ةينقأ ربع اهيلإ ءاما لصي رابآ ةطاسوب زاريش يقرش
 .ضرألا تحت ترفُخ

 ال ناك «ةفاجلا ةراحلا تائيبلا هذه يف ءامما ةردن ببسبو

oa doمويلا لاحلا يه امك هميظنتو كالهتسالا طبض . 

 .ددصلا اذه يف ًامساح ًارود كاذنآ تاطلسلا تبعلو

 ةمخض ةيكيلورديه ًالامعأ قارعلا يف ةلودلا تزجنأف

 ىلع مهدوهج نويلحم لا ناكسلا زكر نيح يف 94465

 راهنألا نم ءاملا عفر تالآ ىلع اودمتعاف ءةفلك لقأ لامعأ

 .ةيلحملا تاونقلاو

 .ةايحلا رهاظم لكل ةمساح رصم يف لينلا هايم ةرادإ تناك

 نايرصم ناخرؤم امهو ءيزيرقملاو يريونلا نم لك دكأ دقو
 كلاسلا ةنايصو دسلا رود یلع رشع عبارلا نرقلا يف اشاع

 تناك كيلامملاو نييبويألا مكح مايأف .لينلا رهنل ةيئاملا

 ىلع عقت دودسلا ةنايصو اهفيظنتو ةينقألا رفح ةيلمع
 رمألا ىرجو .ةعساشلا يضارألا كآلمو نيطالسلا قتاع

 ةيزكرملا ةطلسلا تلفكت ذإ ًالثم قارعلا يف كلذ رارغ ىلع

 تاأشنملا ةياعر بعشلل تكرتو ةيتحتلا ةينبلا ريفوت

 نيسدنهملا نم نوزيمملا نوفظوملاو ءارمألا ناكو .ىرغصلا
 ثيح «لامعألا هذه لثم ىلع فارشإلل نونيعي نيصصختم ا

 دهعل ءرصم يف ناكو .”لامعألا سيئر” “ىطسأ” بقلب اوفرُغ
 شتفي ؟روسجلا فشاک" یمسی صاخ فظوم «كيلاملا

 .رصم ميلاقأ نم ميلقإ لك يف اهيلع

 نيناوق همادختسا مظنت لب ءالا ردهب حمسُيل نكي م

 ةانق نم لقني ءاللا ناك اينابسإ يفو .ردهلا عنمل ةمراص

 !ASL تاعازنلا امأ .ةرم نم رثكأ مدختسيل ةانق ىلإ

 نم اهتاضُف مكاحم اهضفت تناكف ءاملا نيناوق تاقورخو

 دقعت .«هايملا مكاحم” ىمست تناك «ةيارد يوذ نيعرازم

 هذه تلاز امو .سيئرلا عماجلا باب دنع سيمخلا مايأ

 اهنكلو ءنورق ةرشع دعب ايسنلب ةنيدم يف دقعت مكاحم ا
 .ةيئاردتاكلا باب دنع دقعت نآلا

 ءرشع يناثلا نرقلا يف تابنلا ءاملع دحآ ,ماوعلا نبا ريشي

 نإ *ةحالفلا باتك” يف لوقي !طيقنتلاب يرلا ةينقت ىلإ
 عون يأل ةطرفم لا ةياقسلا عنمتو ءاملا دصتقت ةينقتلا هذه

 نفدلا ةقيرط اهفصو يتلا قرطلا نمو .تاعورزملا نم
 بوقث اهيف راجشألا ةدعاق دنع ءاملاب ىآلم ةينآل يئزجلا

 هذهو .ءالا برست لدعم طبضل ةددحم ماجحأ تاذ

 .ماعلا ءاحنأ ف عساو قاطن ىلع نآلا مدختست ةينقتلا

 ةرفول ءاملا جارختسا نع ءيش نيملسملا قيعي نكي مل

 ناكم يف ءاملا ردصم ناك نإو .نييكيناكيملاو نيسدنهما
 عفر OS ةمدقتملا تالآلا مادختسا نإف ءروشحم قيض

 .عمتجم ا يف ةروث ثدحأ دق تاخضملاو هايملا

 يف لينلا هايم ىوتسم سايق زاهج

 ينب ةرهاقلا برق ةضورلا ةريزج
 مدختسا .م1-862 ماع وحن

 سايقل طسولا يف نمثملا دومعلا
 .عارذلاب لينلا ءام عافترا
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 ىلع ريعاون :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 شقن ؛ةيروسب ةامح يف يصاعلا رهن

 يف فوداشلل gy pabl مادختسا نيبي

 .يضارألا ىر

clad 
 ىلإ لصتل ًالايمأ ريست نأ كيلع بجوتي 3[ dole هايم ريغ نم مويلا كتايح ليخت
 هنايرج نم بارتقالا عيطتست ال كنأل ءاملاب كولد ألمت فيك ًايلم ركفت مث .رئب وأ رهن

 تاخضملا صخألا ىلعو «هایلا عفر تالآ عارتخا لبق سانلا لاح تناك اذكه .عيرسلا

 .نوملسلا اهعنص يتلا ةمدقتما

 وآ ةصاخلا مهتفرعه هیلع اولصح ام ءاوس .تاراکتبا
 »5553 تاراضحلا نع هوثرو

 ةطيسب ةلآ وهو «فوداشلا نیرصلا ءامدق لمعتسا

 رودت ةيراسب طوبرم ولد یف رهنلا نم ءاما فرغت .ةلاعف

 يبشخ دومع يفرط ىلع لقثلاو ولدلا تبثیو .روحم ىلع
 .مویلا یتح رصم یف مدختسپ فوداشلا لازامو .يقفآ

 ةعيرس راهنآ نم ءاملا عفر يف ةريبك ريعاون تعنص ًاهدقو
 ركذ داليملا لبق ةئم ماع يفف .ىلعأ ضرأ ىلإ قفدتلا

 زاهج «ينامورلا سدنهملا بتاكلا :(1716111571115) ويفورتيف

 لعفب رادتو .ةيلعافلاو ةطاسبلاب زيمتي يذلا ةروعانلا

 ىلدلا ةفاح يف تبثم فوراغ ىلع ةقفدتملا هايملا ةوق

 ىلإ ةروعانلا اهلمحت نارودلابو ءءاملاب ءالدلا ئلتمتف

 ىرجملاب لوصوم يولع جيرهص يف غرفت ثيح ىلعألا
 لخدأ مث .ةروعانلا نامورلاو سرفلا لمعتسا .ياملا

 .اهئادأ ريوطت ىلإ تدأ تانیسحت اهیلع نوملسلا



 ةانق رفح دنع ةرم لوأ ةروعانلا ةيمالسإلا رداصملا ركذت

 ريعاون تلاز امو .عباسلا نرقلا رخاوأ ةرصبلا ةقطنم يف

 بيلاود اهنإ .مويلا ىتح ةمئاق يصاعلا رهن ىلع ةامح

 اهتفاح مسقنتو ءًارتم نيرشع وحن اهربكأ رطق غلبي ةريبك
 لمعت ةروعان ءاينابسإب «ةيسرم ةقطنم يفو .ةرجح 120 ىلإ
 بالود يلصألا بالودلاب لدبّتسا هنآ ربغ .مویلا یتح

 ييناكيلا اهماظن قحلی مل كلذ ادع ام يفو .يذالوف

 ءازجأ يف ةديدع ريعاون كانه تلاز امو .رييغت يأ ميدقلا

 رادتقاب هایلا عفر عیطتست تالآ اهنيب ماعلا نم ةفلتخم

 .ةثيدحلا تاخضملا سفاني

 ةقاط ريخست نأ يمالسالا ماعلا يف نوسدنهملا كردأ

 ءالؤه نيب نمو .جاتنإلا ةدايز ىلإ يدؤي ناويحلاو ءاملا

 زازرلا نب ليعامسإ نامزلا عيدب نيميظعلا نيعدبملا ركذن

 نم لئاسر افلأ امهو ءفورعم نب نيدلا يقتو يرزجلا
 ميماصتلا نم ًاددع اهيف افصو ءايجولونكتلا بتك تاهمأ

 ليغشتلا قرط امهتازجنم مهآ نمو .ةدقعلما تالالاو

 يف امهیلا لضفلا دوعی يتلا نئاکما ضعبل ييتاموتوأل
 .ايجولونكتلا خيرات يف ًاريبك ًارثأ تثدحأ دقو ,اهعارتخا

 رشع ثلاثلا نرقلا علطمو رشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف

 م1180 ماع وحن هدجن .ايكرت برغ بونج يرزجلا ماقأ

 اومكح اوناك نيذلا قترأ لآ نم ءارمالا دحأ ةمدخ يف

 یلع ًارط نیذللا ریوطتلاو نیسحتلاب نتتفا دقل .رکب راید
 رصعلا وسدنهم یعسب امک ًاماق ةيكيناكيملا تاركتبملا

 رهاظم نم ًارهظم اهفصوب ةيلاثلا قيقحت ىلإ ثيدحلا

 عفر تالآ نع ةءارقلا نم يهتنت امدنع .ءادألا نيسحت

 “تيبلا” لصف يف “تاعاسلا” ىلإ لقتنا ءاهعنص يتلا ءاملا

 .نمزلا سايق يف هتاراكتبا فشتكتل

 عفرل ًازاهج هتيرقبعب ركتبا ؛ًاعراب ًاممصمو ًاماسر ناك
 لوأ وهف :ةدحاو عبصإ كيرحت نود ءاملا نم ةريبك تايمك
 crank كنارکلا) ریودتلاو ةرادالا عارذ ماظن مدختسا نم

 مهآ نم دعیو (عهدصعهنصع ۲۵4 لیصوتلا بیضق

 ةكرحلا لوحي هنأل قالطالا یلع ةيكيناكيلا تافاشتکالا

 يف مويلا كناركلا مدختسيو .ةميقتسم ةكرح ىلإ ةيرثادلا

 تاراطقلاو تارايسلا تاكرحمك ةيعانصلا تالآلا مظعم

 .تاتوبورلاو تاخضملاو ةيرانلا تاجاردلاو رخاوبلاو

 ةننسم ًاسورت نمضتي .دقعم ماظنب لفسألاو ىلعألا ىلإ

 كناركلا رهظي مل .قلزنملا كناركلا ةيلآب فرعي ًاكناركو
 رشع سماخلا نرقلا يف الإ ابوروأ يف تالآلا نم ءزجك

 ةطوطخم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 تالآ نيبت رشع ثلاثلا نرقلا نم

 .يرزجلا اهممص يتلا ءاملا عفر

 ربع ةفنع هذه ءاملا عفر ةلآ عفدي

 لمحت ةلجع ريدت ةقشعم ةدمعأ

 ةلسلس هنم ىلدتت ًايرئاد ًامازح

 ةيدنسلاب ةلجعلا هذه فرعت) ءالد

 يرزجلا فاضآ .(6زم4ن ۷۵

 هتطوطخم يف ةلآلا ةروص ىلإ

 صرقلا ىلع هعضوو ًايبشخ ًاناويح

 نأ سانلا ليختيل امبر ,راودلا
 ةلآلا هذه ريدي يذلا وه ناويحلا

 ةننسملا سورتلا رودت .ةيكيتاموتوألا

 فراغم يف ةيلاتتم ةكرح دلوتل

 ةفرغب ءرهنلا نم ءاملا لمحت ةعبرأ

 هذه à ناك .ةرم لك يف ةدحاو

 (Camshaft) تابدحلا روحم ةلآلا

 «ىلوألا ةرملل كاذنآ فرع يذلا

 .ةيلآلا طبضي وهو

 بعصلا نم"
 يف ةفلابملا
 لمع ةيمهآ دیکأت
 خيرات يف يرزجلا
 مدقي هنإ .ةسدنهلا
 تاميلعتلا نم ةورث

 ميمصتب ةقلعتملا
 " اهعينصتو تالآلا
 ."اهعيمجتو
 ليه .ر دلانود

«(Donald R. Hill) 

 خرؤمو يناطيرب سدنهم

 ةيمالسإلا ايجولونكتلل قومرم
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 سیکملا ةرجح

 يفالث مسجم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ؛ةيددرتلا يرزجلا ةخضلي داعبألا

 يرزجلا ةخضم نيبت ةطوطخم

 لوحت ثيح كناركلا رظنا .ةيددرتلا

dL A d & 9t adl iir 
 هذهو .نيسبكملا كرحت ةيطخ ةكرح

ف كناركلا اهيف رهظي ةرم لوأ
 ي

 يدؤت سبكملا ةكرح .تاطوطخملا

ةرجتح لإ دانا طفش لإ
 

سيكليا
/ 

 .جورخلا بوبنأ ىلإ عفدي مث :ةناوطسألا

 فيراغم وذ بالود

 ةروعانلا ةرادإ روم حح _

 ةيددرتلا يرزجلا ةخضم

 اهنم ناتنثا ؛ءالما عفرل تالآ سمخ يرزجلا ممص

 ةقاطلا لحم تلح ةدحاوو .فوداشلل ًانيسحت اتناك

 ةقاطلاب لغتشتو ننسم سرت ىلع رفاوتتو «ةيناويحلا
 ةسماخلاو ءيقفرملا دومعلا مدختستف ةعبارلا امأ .ةيئاملا

 ةخضملا هذه يف .ءاماب رادت يتلا ةئتجافم لا يرزجلا ةخضم

 طفش بيبانأو «ةيساحن سباكمو ؛ةننسم بيلاود ةريخألا

 OW .دحاو هاجتا تاذ ةيناسل تامامصو «خض بيبانأو

 يف هبص لبق ًارتم رشع ينثا عافترا ىلإ ءامما طفش اهناكمإب
 دعتو .يلزنملا لامعتسالاو يرلا ضارغأل ءاملا عيزوت ماظن

 موقي :جودزملا لمعلا أدبمل ًادج ًاركبم ًالاثم ةخضملا هذه

 .هعفدب رخآلا موقي نيح يف ءاملا طغشب سباكملا دحأ

 ةخضم تاذ ءام عفر ةلآ عنصب موي تاذ تبغر ام اذإ

 .اهلمع ليصافت كيلإف ءرشع ثلاثلا نرقلا نم ةيددرت

 فصن رمغي رهن راوجب بكرت نأ بجي ءءامما ةنوحاط اهنإ

 ةيلخاد ةيلآ فيراغملا بالود ريدي .يوق رايت اهفيراغم
 عم كرحتتف ةقاطلاب سباكملا دوزت ةننسم سورت تاذ

 .ةيددرتلا ةخضملا لمع أدبم وه اذه .ةعفارلا عارذ

 ءبيبانألا ربع هعفدو ءاملا رج يف ةيناسل تامامص دعاست

 بحسي امدنعو ءءاملا يف ًارومغم لوخدلا بوبنأ نوكيو
 مامص لخاد JI eUl طفشي ةناوطسألا لوط ىلع سبكم ا

 ةدملا هذه يف ًاقلغم جورخلا مامص لظيو .لوخدلا
 .هزاكترا ةطقن عقومو ةيبذاجلا ببسب

 دوجوملا ءامما عفدي «عفدلا طوش ف سبکلا نوکی امدنعو

 يذلا جورخلا بوبنأو جورخلا مامص ربع ةناوطسألا يف

 لوخدلا مامص لظيف .لوخدلا بوبنأ نم قيضأ نوكي
 هزاكترا عقومو ةيبذاجلا ببسب ةرتفلا هذه يف ًاقلغم

 دحأ نوكي ثيحب ءزاهجلا يبناج نيب ةكرحلا لدابت متيو
 طوش يف رخآلا نوكي امدنع عفدلا طوش يف نيبناجلا

 لك يف ءاملا نم “ناتيمك” عفرت كلذل .بحسلا وأ طفشلا

 ءاطا ماد ام ةيلمعلا هذه رمتسنو قروعانلل ةلماک ةرود

 .اهریدپ يراجلا



 حوتفم يناسل لوخد مامص

 لوخدلا بوبنأ ىلإ ءاملا طغشي



 ,ةيئاملا نيدلا يقت ةخضم :ىلعألا يف

 فيك ظحال .تاناوطسألا ةيسادس

 (Camshaft) تابدحلا روحم مکحتی

 ةكرح دیلوتل ةطبارلا نابضقلا ةكرحب

 .رارمتساب ءاملا عفرُي

 روحم رظنم :ىلعأ راسيلا ىصقأ

 .ةروعانلاو تابدحلا

 سباكملا رظنم :لفسأ راسیلا یصقآ

 .تاناوطسألا ةلتكو

 ةيسادس نيدلا ىقت ةخضم

 تاناوطسألا

 فورعم نب نيدلا يقت سدنهملا وه رخآ عراب سدنهم
 باتک ةيكيناكيملا ةسدنهلا يف فلأ .دصارلاب روهشملا

 ضعب صصخ “ةيناحورلا تالآلا يف ةينسلا قرطلا”
 لبق يراخبلا نيبروطلل قرطتو .ةيئاما تاخضملل هلوصف
 .ماع ةئمب ابوروأ يف ًايعانص همادختسا

 ءزج ءاما عفرل تاناوطسألا ةيسادس هتخضم لكشت

 قيندعلا حئافصلا لیکشتو قرولا ةعانص خيرات نم

 ناکمالاب ناکو ءةطقاسلا قراطلما هبشت سباكملا نأل

 حتارش قیلطتل اماو قرولا ةنیجع ةعانصل ام اهمادختسا

 .ةدرفمو ةدحاو ةيكيناكيم ةيلمعب ةليوط ةيندعم

 تاذ ةخضملا لمع هتلاسر يف نيدلا يقت حرش

 روحم ةطبترم ةروعان ةخضم لاب قحلأ ؛تسلا تاناوطمألا

 ىلع ةعزوم تابدح تس هيف روحمب وأ ءليوط يقفأ
 روحم اهعم ريدتو رودتف ةروعانلا رهنلا عفدپ :هلوط
 ًابيضق تابدحلا روحم یلع ةبدح لک عفدتف «تابدحلا

 .زکرما يف ةروحمم اهلك طبرلا نابضقو «لفسألا وحن طبر

 عفتري صاصرلا نم لقث طبرلا بيضقل رخآلا فرطلا يفو
 ELS دلوتي ذئدنع .سبكملا هعم بحسيف ىلعألا ىلإ

 دعبو .سبكملا ةناوطسأ ىلإ يناسل مامص ربع ءاملا طفشيف

 ةبدحلا ررحت ةنيعم ةيواز ىلع تابدحلا روحم رودي نأ

 ةيبذاجلا ببسبو .سبكملا طوش يهتنيو طبرلا بيضق
 sU عفدنیف لفسألا یا سبکلا يصاصرلا لقثلا عفدپ

 جرخي نأ ىلإ يدؤي ام «قلغلما يناسللا مامصلا سکعب

 نمكي .ليصوتلا بيبانأ ىلإ لخديل رخآ بقث نم ءاملا
 ؛اهلك اهعباتتو مكحتلا سباكم نمازت يف ةلآلا هذه ءاكذ

 ةعزوملا تابدحلا اياوز بيترت ماكحإ ببسب متي اذهو

 .نارودلا روحم لوح

 دامتعالا لبق ام نمز يف عمتجملا تريغ تافاشتكالا هذه

 تارايسلاب نيطاحم هيف نكن م تقو يف CYT یلع
 ناكمإلاب نكي مل .ةيئابرهكلا تاخضم لاو تاجاردلاو

guasتناك امبرو ءلماعم يف ةلمجلاب تالآلا هذه  

 اهلعجتو ةايحلا لبس رسيت ةديدع ندم يف ةدحاو ةخضم

 ءامملا تانازخ نوموكي سانلا دعي مل .ساقي ال امب لهسأ

 لب «فوداشلا مادختسال مهرود نورظتنپ وآ .مهلوح

 يذلا ءاملا ةينقأ وأ تاخضملا بناج ىلإ نوفقي اوراص

 نم ًاءزج مويلا نحن رظتنن امك ًامامت .مهربعاون هعمجت
 .روبنصلا نم ءاملا يقلتل ةيناثلا





 ليللا جرم يداو ىلع ميقأ نازخ

 ةبلاغألا هانب ,سنوتب «ناوريقلا برق
 مدقأ نم دعي .عساتلا نرقلا يف

 .يمالسإلا ملاعلا يف ةيقابلا تانازخلا

 لو دللللا

 ,خيراتلا يف تديش يتلا ةيندملا ةيسدنهلا تآشنملا مهأو مخضأ نم دودسلا دعت

 ناك امو ءيضارألا تاناضيفلا ترّمَّدل دودسلا الولف .ةراضحلا يف ًايويح ًارود بعلتو

 اندمت يتلا ءابرهکلا دیلوت تاطحم دییشت رذعتلو .عساو قاطن ىلع رشتني نأ يرلل
 ةيداصتقالا ةايحلا يف اهتانازخو دودسلا هتثدحأ يذلا ريبكلا رثألا الولو .ةقاطلاب

 .اهدهعن امك مويلا انتايح تناك ام ةيعامتجالاو

 یلع ةرطيسلا نولواحي .نوسدنهملاو نينسلا فالآ ذنم

 يتلا دودسلا نم ةفلتخم طامنأ ةطاسوب هب مكحتلاو ءاملا

 عونتت .فافجلا تاقوأل ءاملا رفوتو ءاجوهلا تارايتلا دصت

 ,ةيزاجتحالا ةيرسجلاو ةيفتكلاو ةيسوقلا نيب دودسلا

 لثم ةيعيبط لماوع ىلع اهتسدنه دمتعت ىرخأ دودسو
 دودسلا نم طامألا هذه تسيل .رهنلا عاقو يداولا لكش

 ًادودس لئاوألا نوملسملا نوسدنهملا ىنب دقف .ةديدج
 .ةعونتم ميماصتو لاكشأب ةديدع

 ةيفارغوبوطلا ةعيبطلاو هقفدتو رهنلا ةسارد ىلع ءانب

 يبهذلا رصعلا يف نوسدنهملا ناك «هب ةطيحلما ضرألل

 ًايسوق ؛دسلا هيلع نوكي نأ يغبني يذلا لكشلا نوررقي

 ةقيمع دعاوقو سسأ اذ ًاقيقر وأ ًانيخث ًاميقتسم وأ

 ميمصت رايتخا يف رثؤت اهلك تارابتعالا هذهف ؛ةلحض وأ

 .ةيلاعف رثكألا يئاما نيزختلا

 Yke دودسلا رثکآ اونب سنوت اومكح قيذلا ةيلاغألا

 امو .عساتلا نرقلا يف ناوريقلا مهتمصاع برق ةيبذاجو
 نم فالآلا لوضف بذتجت نآلا ىتح ةمئاق اهراثآ تلاز

 يفارغجلا ءيركبلا فصو رشع يداحلا نرقلا يف .حايسلا

 اهنإ” :لاقف دودسلا دحأ اينابسإ بونج نم خرؤملا
 ينام جرب اهطسو يف .مجحلا ةمخض «لکشلا ةيرثاد



izy gò blawd hèsيبونجلا فرطلا يف .باوبأ  

 نم ةرطنقملا ةقورألا نم ةليوط ةلسلس نازخلا نم

 .“رخآلا فرط ىلع اهنم لك دنتسي يتلا ساوقألا

 لكل ًانازخ 250 نم رثكأ سنوت نم ةقطنملا هذه يف ناك

 Jad gi cbl قفصل مدختسپ امهدحآ ,ناضوح اهنم

 رجل ثلاث ضوح دجوي ًانايحأو .هظفحل رخآلاو بساورلا
 .ربكأ تاعورشم يف همادختسا لجأ نم ءاملا

 هفورعم يسوق دس مدقأ ناريإ $ JLS (Kebar) دس

 هريغل امك .دسلا اذهل .ةنس ةئمعبس وحن ىلإ هؤاشنإ دوعي

 ةيساسأ ءانب ةلتك :ميمصتلا يف هل ةهباشملا دودسلا نم
 طالملا ناكو .طالملا يف ةرومغم (شبدلا) بلثإلا نم

 ةيوارحص تاتابن دامر عم نوحطملا سلكلا نم عنصي

 ةنيدملا برقو .ققشتي ال ًاميتك ًابلص ًايوق ريصيل ةيلحم

 وهو .باجعإلا ريثي ءينحنملا هبيصق دس مويلا ةرونملا
 .راتمآ 205 لوطو تم 30 عافتراب

 مولا ناتسناخفآ ف (هطععصعط) هنزغ هتمصاع برق

 رتمولیک ةثم دعبیو .همساب يمس اهدحآ ؛دودس ةئالث

 Íza 220 لوطو ًارتم 32 عافتراپ ءلوباك برغ بونج ىلإ

 حفطلل جرخم دوجوب زيمتت ةأشنملا دودسلا فصن

 رياسي رادجب اهنم ريثك زيمتيو ءاهيفرط دحأ يف ينافوطلا
 نمآ ناكم ىلإ دسلا نم قفدتملا ءاملا هجويو رهنلا ىرجم

 .هتدعاق نع ديعب

 ًاعساوو ًامخض ةيمالسإلا اينابسإ يف دودسلا ءانب ناك

 ًاعون ءانبلا لامعأ يف نومدختسي كاذنآ نوسدنهملا ناكو

 اوجاتحي م كلذل .هسفن رجحلا نم ىسقأ تنمسألا نم

 نم دس لكل ناكو .ةنس فلأ لالخ تاحالصإ ةيأ ىلإ

 تاساسأ (1ان512) ايروت رهن ىلع ةأشنملا ةينامثلا دودسلا

 فوفصب ةمعدم «رهنلا ريرس يف ًارتم 17 قمعب دعاوقو

 ةيرورض ةبلصلا دعاوقلا تناكو .ةيبشخلا ةدمعألا نم

 نأ نم دودسلل ذب ال ناکو .برطضلا رهنلا ةکرح ببسب

 روخصلاو ةراجحلاو ءاما ماطترا ةمواقم یلع ةرداق نوکت

 دعبو مویلا یتح تيقب ذإ ءًالعف تمواق دقو .راجشألاو
 ايسنلب ميلقإ يف يرلا تاجاح يبلت نورق ةرشع نم رثكأ

 .ركذت ةفاضإ ةيأ ىلإ ةجاحلا نود

Craig Goch) &s£ à 5S 40 

Elan) OW) golg Je (Dam 

(Wales) jig dxblic 3 (Valley 

 .ةدحتملا ةكلمملاب

 مدقأ وه ,ناریا
 فرع يسوق دس

 هرمع ,مویلا یتح
 »£ وحن

Qh 



eS] cw (Khaju) go> pur 
(Zayandeh) obj رهن e 

 نرقلا فصتنم ناريإب ناهفصأ يف
 يوفصلا هاشلا هيجوتب رشع عباسلا

 ةصنم ىلع رسجلا ميقأ .يناثلا سابع

 مكحتت تاباوب ىلإ ةمسقم ةيرجح
 .ماظتناب ءاملا قفدتب

 میلقا ین (5080۲0) اروغیس رهن یلع ماقْلا دسلا نيبي
«slo! (Murcia) duuةعیبط نوملسلا مهف فيك  

 .دسلا اذه هيلع ىنبي يذلا عقوملا ةيمهأو ةيلحم ا ةئيبلا

 .ًارتم 50و 42 نيب هتدعاق نخثو ءراتمأ 8 هعافترا غلب

 ممصف .هفعضو رهنلا عاق ةنويل ببسب ًايرورض كلذ ناك

 قوف نم قفدتملا ءاما نإ .قالزنالا نم هعنم وحن ىلع

 حوارتي عافترا نم ةيلوقاش ةروصب ًایئدبم طقسی دسلا

 لوط ىلع يرجي مث ,ةيوتسم ةصنم یلع راتمآ 6 و 4 نيب
 .دسلا قوف نم قلزنملا ءاما ةفاط اذه ددبيف .دسلا

 نم تاعاطق قوف دسلا ةدعاق ىلإ ضئافلا يرجي مث

 ةقيرطلا هذهبو .رادحنالا ةفيفطلا وأ ةطسبنملا هتهجاو

 رارضإلا رطاخم نم للقت فیرصت ةانق ةباثه دسلا نوکی
 .رهنلا یرجم هاجتا دض ةينبلا هدعاوقب

inus dsكلا يداولا رهن ياع لا ام البطرق  
le) X (Guadalquivir)دس مدقآ نوکی  olo 

 hs يناثلا نرقلا يف يسيردإلا قارشجلا ركذو .نوملسملا

 كلسي وهو .ةيماخر ةدمعأو ةيطبق ةراجحب ينب هنأ

 هيسدنهم نأب يحوي هلكشو ءرهنلا ربع ًاجرعتم ًاراسم

 ءاما ةقاط دادزت يكل ةليوط ةمق ىلإ نوفدهي اوناك

 عافترا ىلع «مویلا هراثآو دسلا اپاقب ةيور نکه .ضئافلا

 .رهنلا ریرس قوف راتمآ ةعضب

 نوسدنهلا مدختسا ةمخضلا تآشنلا هذه لثم ءانبلو

 بالرطسألاك ةمدقتم حسم تاودأو ضرألا حسم بیلاسآ

 اوعاطتساو «عقاوما لضفأ اوراتخاف ؛تاثلثملا باسحو

 ىلإ لوحي دادغب لوح ءاملا ناكف ,دقعم تاونق ماظن ءانب

 .يرلل مدختسُت تناك يتلا ناروهن ةانق

 ةيانعب ةعوطقم ةيرجح لتك نم ىنبت دودسلا تناك

 لخدت يتلا بوقثلا تناكو ةيديدح ريماسمب ةلوصومو
 تدآ دقو .باذم صاصرب ىّثحت ريماسملا هذه اهيف

 ءاقب ىلإ دودسلا هذه يف ميمصتلا قؤفتو ةيفرحلا ةعاربلا

 ةميلس رشع نماثلاو رشع عباسلا نرقلا دودس نم ثلثلا

 نورق ببسب ارُمذ دقف نارخآلا ناثلثلا ًامأ .مويلا ىلإ ًامامت

 ءاهتناو لوغملاو ناخ زيكنج شويجب ًاءدب ءبورحلا نم
 ءيرلا لامعأ نم ًاريثك رمد امم كنلرومیت لثابق فحزب
 .ةازغلا يديأ نع ةديعبلا ءانبلا ةنيتلا دودسلا تجنو

 (Green Energy) ءارضخلا ةقاطلا نوملسلا رمثتسا

 نیحاوطلا دیوزتل نوزخلا ءاما نومدختسپ اوناک امدنع

 -يلوب دس دنع نيحاوط تبّکر ناتسزوخ يفف .ةقاطلاب
Abi-) j&z ql 49 ds (Pul-i-Bulaiti) (25: 

(Gargarةانقلا يبناج ىلع رخصلا يف ترفُح قافنآ 3  

 ةقاطلا دودس ىلع ةلثمألا مدقأ نم ةدحاو لكشتل

 يمالسإلا ماعلا ف ديحولا وه دسلا اذه نكي مو ءةيئاملا

 (Dizful) لوفزيد يف رسجلا دس وه رخآ لاثم كانهف

 نوسمخ اهرطق ةمخض ةروعان ريودتل مدختسا يذلا

 تلاز امو .ءاملاب اهلك ةنيدملا تويب دوزت تناكو ًاعارذ

 ىتح نويعلا مامأ ةلثام ةيكيلورديهلا لامعألا هذه راثآ

 ةردقلا ىلعو تآشنملا هذه ةمظع ىلع دهشتو «مويلا

 .اهدييشتو اهميمصت ی الذُت نیذللا دهجلاو



 .ةدحتطا تایالولا ین ((21عع فصرهع) نوینک نیلغ دس



 مادختسا يف تالواحملا تدأ

 يعسلا ىلإ ةقيدص ةيئيب ةقاط

 .حيرلا ةقاط مادختسال

 ءاوهلا نيحاوط
 دمتست ةقاطلا تناك طفنلاب رادت يتلا تالآلا راكتبا لبقو جاتنالل ةقاطلا نم ذب ال

 ,ةقاطلا عاونأ نم ءاملا ناك ةنس فلأ لبق يمالسإلا ماعلا فو .ةمادتسم رداصم نم

 يذلا (Crank-rod system) يقفرطا دومعلا ماظن dia CST à مدختسي ناكو

 رْخسُي ءاملا ناكو .ندم لا ءاورإل ةيئام كلاسم يف هبصيو ىلعأ تايوتسم ىلإ ءاملا عفري

 ماعلا نم ةفاجلا ءازجألا يف يفاكلا UL» رفاوتي م نيح يف «حمقلا نیحاوط ليغشتل
 .ةليدب ةقاط داجيإ ىلإ ءاملعلا ىعس كلذل «يمالسالا

 دنع ةيبرعلا ةريزجلا ءارحص هكلمت ام يه حايرلا تناكو

 ةيوارحصلا حايرلا هذهل ناكو .ةيمسوملا اهلوادج فافج
 لالخ دحاو ناكم نم ماظتناب بهت ثيحب تباث هاجتا

 ءاوهلا ةنوحاط تناك .ًاموي نيرشعو ةئم براقت ةدم

 نرقلا ف ترشتنا ثیحب .ةلاعف اهنکلو ًادج ةطيسب
 دقتعیو .ماعلا ءاحنأ ىلإ يسرافلا اهلصآ نم عباسلا

 نیحاوط اولخدآ نیذلا مه نییبیلصلا نآ نیخرولا مظعم

 .رشع يناثلا نرقلا يف ءاوهلا

 يناثلا يدشارلا ةفيلخلا ىلإ يسراف لجر ءاج م634 ماع يف

 ةنوحاط ءانب عيطتسي هنأ ىعداف 9, باطخلا نب رمع

 مدختسُت حايرلا ةقاط تراص اهانب املف «حايرلاب رودت
 نحط يف نيحاوطلا ىحر ليغشتل عساو قاطن ىلع
 يف ًالصأ كلذ فرعو .ضرألا ةياقسل ءاملا عفرو بوبحلا

 يبرعلا يفارغجلا هفصو يذلا سراف دالبب ناتسيس ميلقإ
 هنع كلذك بتكو .“لمرلاو حيرلا دلب” هنأب يدوعسملا

 يف مدختست اهيف eo JI نأ وه ةقطنملا زيه ام نإ” :لوقي

 .“قئادحلا يقسل تاخضم ليغشت



 ًايضرع ًاعطقم نيبت ءيقشمدلل رشع عبارلا نرقلا نم ةطوطخم

 .يلوقاش روحم ىلع ةيلوقاشلا اهتحورم شير رودت ةيئاوه ةنوحاطل

 عالقلا جاربأ ىلع clad ءنيقباط نم ىلوألا نيحاوطلا تناك
 قباطلا يف .اهب ةصاخلا اهدعاوق ىلع وأ لالتلا ممق وأ
 بالود يلفسلا قباطلا يفو ,ةنوحاطلا یحر اهنم يولعلا

 جيسنب ةاطغم ًاعارش رشع انثا وأ ةعرشأ ةتس هريدت
 ناردج يفو .ةيولعلا ةنوحاطلا ىحر هذه ريدتف .يشامق
 لخادلا وحن قیضأألا اهفرط «تاحتف عبرآ ةيلفسلا ةرجحلا

 .اهتعرس نم ديزتو ةعرشألا ىلإ حيرلا هجوت يتلا يهو

 ىحر اهيف نأب نامزلا كلذ يف ءاوهلا نيحاوط تفصو
 رتم فصن اهرطق ةيبشخ ةناوطسأ فرطب ةلصتم

 ةعبرأ ىلإ رتملا فصنو راتمأ ةثالث نم حوارتي اهعافتراو

 .ناتسناغفآب (۲167۵0) تاره ف ةهدق ءاوه ةنوحاط

 بناجلا یلع حوتفم جرب يف ًايلوقاش ةعوضوم .راتمأ
 كلذ نم بهت يتلا حيرلا ىقلتتل يقرشلا يلامشلا

 تاريجش مزح نم ةعونصم ةعرشأ ةناوطسأللو .هاجتالا

 حيرلا عفدت .روحملا دومعب ةطوبرمو ليخن فعس وأ
 .ىحرلا دومع ريدتف ةعرشألا جربلا ىلإ ةلخادلا

 يف ميظع رثأ ءاملا ةنوحاطو ءاوهلا ةنوحاط راكتبال ناك

 ةديدج نهل ًاصرف تدجوآ .ةيكيناكيلا ةسدنهلا ملع
lewهذهب موقی ناکو .اهتنایص یتح اهتاذ نیحاوطلا ءانبب  

 نیسدنهما فالسآ اوناک .هدنع نوبردتطاو ناحطلا ةمهلا

 .نييلاحلا نييعارزلاو نييكيناكيملا

Lil "رظنا! 
 ةديحو !ةقالمع

gps gts 
 يكفب مهتل
 نییتینارغلا
 ةرذلا بوبح
 رادواجلاو حمقلاو
 اهلوحاو اهقحساو
 لطا .نيحط ىلإ
 :عرازملا ىلع
 يف داصحلا ىراو

 يذلا حمقلا لوقح
 دماف ,ینجیس
 ءاوهلا يف يعرذآ

gunنا فرعا  

 لوصحملا اذه
gl ga 

 ةنوحاط" نم فطتقم

 (The Windmill) "ءاوهلا

 ثرووسداو يرنه فیلات
Longfellow) ولیفغنول 

(Henry Wadsworth 



 .رشع عبارلا نرقلا نم قوس نع ينف عابطنا

 ةراجنلا
gall casتالضاوللاب مسن  diet,اعف  Pendle Glattاا ايد ىت  

 تاضورعم لا ىرتو «تويبلا ىلإ اهنولقنيو «عراوشلا يف مهتعاضب نولمحي نيلاوجلا
 نئاپزلاو راجتلا عمجت تارازابلاو :قاومألاو ضراعللا .تناكو ..نيكاكدلا ىف علسلاو
 .طاعلا ءاحنأ عيمج نم ءارعشلاو

 دمحم يبنلاف ,لیوط خيرات وذ ثارت مالسإلا يف ةراجتلل

 ينعت ةراجتلا ةايحف .ًاراجت اوناك هتباحص نم ريثكو هيَ
 .يلحملا عمتجملاو ةرسألا نع داعتبالاو رفسلاو لاحرتلا

 تطبض دقف ةيمالسإلا ةايحلا يف ةيمهأ نم ةراجتلل امو

 ضورقلاو تالدابماو دوقعلا يطغت ةمکحم تاعیرشتب

 نم رجات ةملك يف ءاتلا فرح نإ لاقیو .قوسلا بادآو
 نم ءارلاو ةأرجلا نم ميجلاو ةنامألا نم فلألاو ىوقتلا

 .ةمحر اذ أئيرج ًانيمأ ًايقت نوكي نأ ّدِب ال رجاتلاف «ةمحرلا

 ةيمالسإلا دالبلا ءاجرأ ىلإ ةعساولا ةراجتلا ةكبش تدتما

 اهيف لقنتو .ةراتخملا علسلاو راجتلاب جعت تناك يتلا

oulضيبألا بهذلاو  Qo dà s Sls (eil) 

 لیلق قشو ءاسنرفو اينابسإو برغملا ىلإ ايقيرفإ يراحص
 فادصأ ترفاسو .ايروسو ايكرتو نانويلا ىلإ مهقيرط

(Cowrie) 59S!عبارلا نرقلا يف ةمدختسمللا ةلمعلا  

 لقتناو .ايقيرفإ برغ ىلإ فيدلاملا رزج نم یشع
 امك .برغلا وحن نيصلا نم ةيقرولا ةلمعلاو فزخلا
 بهذلاو عمشلاو فوصلا عم ةلاحرلاو نورفاسلما قفدت

 خویشلا EUIS قفدتو یرحلاو «جاعلاو .خیطبلاو

 .جاجحلاو ءامکحلاو نیطالسلاو



 دعُت ريرحلا قيرط ربع رمت يتلا ةيربلا ةراجتلا تناك
 ةيرحبلا ةراجتلا امأ .يمالسإلا داصتقالل ضبانلا بلقلا

 .ةيطسوتملا ابوروأو ايقيرفإ ئطاوش ةاذاحم تناكف

 رورم ةكرح زكرم ةيبونجلا اينابسإ يف ةقلام ءانيم ناكو

 نم ًاصوصخ «نادلبلا عیمج نم راجت اهموی ,ةمخض
 £^ (Genova) ةونج لثم ةيراجتلا ايلاطيإ تايروهمج

 امأ .ءانيما اذه يف مهمساب ةيحاض نورماغملا نويونجلا

 مهنأل يونج براق يف لوضانألا ىلإ رحبأف .ةطوطب نبا

 لاقو ةيراجتلا قرطلا نم ءزجلا اذه ىلع نونميهي اوناك
 ًالام انم اوضاقتي مو فرشب نويحيسملا انلماع” :كلذ يف

 ."انروبع ءاقل

 (Adriatic) نویکیتایردألا نوملسلا راجتلا مهاس

 اومظنو «تقولا كلذ يف ةيملاعلا ةراجتلا يف ربيك بيصنب

 ةتفاللا مهمالعأ اوعفرو .ةقلام يف ةمحدزملا فوفصلا

 ًاربعم ةقلام تناكو .ةيرحبلا ممألا تايار نيب رظنلل

 كانه راجتلا ناك ثيح .ةیمانتلاو ةعساولا رورلا ةكرحل

 ماعلا ءاحنأ نم اهب نوتأي يتلا مهعلس ىلع نوضياقي
 ..لوقصملا فزخلاو تارهوجملاو ةحلسألاو ريرحلاب ًاءدب

 .ةيهشلا اينابسإ هكاوف ىتح

 li» «uas Xue yel ارك ةاتنم ةيردنكسإلا تناكو

 ةايحلاب ضبنت تناك .طسوتملا ضيبألا رحبلا يف لينلا

 اهنم ربعت ةباوب اهفصوب لباوتلا قيرطل ًارمم تناك اهنأل
 رحبلا ربع ابوروأ ىلإ يدنهلا طيحملا نم ةيتآلا عئاضبلا
 يف يمالسإ ؛ناءانيم ةيردنكسإلل ناكو .لينلا رهنو رمحألا

 سوراف ةريزج امهنيب لصفت .قرشلا يف يحيسمو .برغلا
 .ايندلا بئاجع نم كاذنيح تدع يتلا ةمخضلا اهترانمو

 راجتلا ةدعاسمل نوملسملا اهركتبا يتلا تايساسألا نم

 «تاناخلاب فرعتو .ةراجتلا قيرط ىلع ةحارتسالا تاطحم

 اورشن نيذلا مه ةقجالسلاو .مويلا قدانفلاك يهو

 ةيريخ تاسسؤم تاناخلا تناك .ینابلا نم عونلا اذه

 انايحأ ةيلستلاو .ماعطلاو ىوأملا نيرفاسملل مدقت

 يذلا يريخلا لمعلا نم كلذ ناك .ناجم اب مايأ ةثالث
 ةمظتنم تافاسم ىلع تاناخلا تميقأ .مالسإلا هعضو

 ناكو .ةمهملا ةيراجتلا قرطلا ىلع ًارتموليك نيثالثب ردقت
 لوط ىلع فرغو «تاناویاب ةطاحم ةحاس ناخ لكل

 یرخآو ءةماقإلل وه ام اهنم ءاهتفيظو قفو تبتر ىنبملا
 اهلثامو .تالبطسالا وآ تاعدوتسملل اهضعبو «ةسارحلل

aglابوروآ يف قرطلا ىلع ةرشتنملا تامدخلا تاطحم . 

 .ايكرتب ,ةينوق يف ةيقوجلس تاناخ
 تناك ةيريخ تاسسؤم تاناخلا

 ىوأملاو ماعطلا تامدخ مدقت

 اهنكلو «مویلا قرطلا ةمدخل ةماقلا

 “.ةيناجم قدانف” بل



 ؛رشع ثلاثلا نرقلا نم ةيلحم قوسل رغصم دهشم ؛ةراجتلا قرط :راسيلا ىلإ نيميلا نم لفسأ

 .نئابزلا ةمدخب نولوجتملا ةعابلا موقي نيح يف هفزخلاو جيسنلا نم مهعلس عيبب ةعابلا موقي

 .مالسإلا مهعم نولمحي اوناك امك elol JI مهعتاضب نولمحپ راجتلا ناکو
 ىلع دوهیلاو نیملسلا راجتلل ةرمعتسم تمیقآ ًالثم نماثلا نرقلا يفف

 لكشت يتلا (Guăngzhõu) 945 خناوک وآ / وجناوک ينيصلا نطاشلا

 ی مالسالا رشتنا ةيدولا مهتعزنو راجتلا ءالّوه ةنامآ لضفبو .نوتناک ةنيدم

 ودبلا ًاصوصخو ربربلاف ,یطسولا ايقيرفإ يف رشتنا اهسفن ةقيرطلابو نيصلا
 قرطلا طبرت ثیح يراحصلا ربع اهیلا هولمح نیذلا مه ایقیرفا لامش يف

 .رمحألا رحبلاب لینلا رهن ةيراجتلا

 ةرهدزم ةيمان تاعمتجم لکشت يمالسالا ماعلا يف زكارلا ضعب تناك

 ةنيدم لقوح نبا ةلاحرلا فصو رشاعلا نرقلا ف .يراجتلا لدابتلا يف اهتناكمل

 كلاسملا” هباتك يف برغملا قرش بونجب ةساملجس ةنيدمو سنوتب ناوریقلا
 اهتراجتب اهاوس ام $5 SUI برغملا يف ةنيدم ربكأ ناوريقلا” :لاقف “كلامم او
 نأ «ةماعلا ةنيزخلا سيئر ءاسحلا يأ نم تعمسو .اهقاوسأ لامجو اهتاورثو
 نويلم ةئمامتو ةئمعبس نيب حوارتي ناك اهلك اهتايلحمو برغم ا ميلاقأ لخد
 ةسبلألا تالدبو ءريرحلاو ءنامرهكلا :قرشلا ىلإ تارداصلا نيب نمو ...رانيد

 .دیدحلاو دیجاجسلاو .ةيريرحلا تارونتلاو ةجرهبطا ةمعانلا ةيفوصلا

 .*...قیئزلاو ,صاصرلاو

 ,ةيمالسإلا دالبلا عئاضب نم ةريبك تايمك دروتست ايقيرفأو ايسآو ابوروأ تناك
 عاونألا فلتخم نم ةنولملا دولجلاو ةفرخزملا ةيجاجزلا يناوألا كلذ يف امب

 ةيجاعلا تاجتنطاو داجسلاو قرولاو راخفلاو فزخلاو طالبلاو ديمرقلاو

 تاجتنلاو حورشلاو موسرلاو روصلاب ةدوزملا تاطوطخم لاو ةروفحملا
 ةمعانلا ةينطقلا ةشمقأألاو تایرهزطاو ةيقشمدلا فویسلا اهیف ام ةيندعما

 .ةنیمثلا ةيريرحلا تاجوسنطاو

 تاذ نوباصلاو ةيمالسالا ةيجاجزلاو ةيندعما عطقلاو تاجوسنلا تناک

 وهو .ءالطلاب فرخزلا بهذلما يولملا جاجزلا ءانتقا ناکو .ةيلاع ةميق

 ةناكم ىلع لدي ةنيمثلا داوللا هذه ءانتقاو ًافثكم ًالمع بلطتپ رخاف جتنم

 ئطاوش ىلع ًافرخزم ًايكولمم ًاجاجز راثآلا ءاملع دجو دقل .ةصاخ ةيعامتجا
 ىلإو ةيلاحلا ايناركوأ يف فييك ىلإ لصو كانه نمو «ةيلامشلا دوسألا رحبلا

 يف كلذك جاجزلا اذه دجوو .وكسوم بلق ىتحو ايناوتيلو ءاضيبلا ايسور
 .ادنلوهب تخرتسام یو (۲156216) زناه ئناومو ةيفاندنكسإلا دالبلا

 ييرمألا خرؤملا لاق امکف ؛مویلا عساولا يراجتلا ماعلا اذه ةدهاشم نکهو

 ةيبوروألا تاغللا نم ريثك ىلع هتامصب ماعلا اذه كرت دقل” :تنارود ليو

 تكرت .532331 9 caravan» و amagazine 9 «traffic و tariff» ةملك لثم

 ةملکف) ؛؟...ایبسن ةرقتسم ةلمعب اهتمعدو ةرح ةراجتلاو ةعانصلا ةلودلا

 ةملكو) ىنيوهلا ًاعم اوراس يأ (*قفرت” ةيبرعلا ةملكلا نم ةقتشم 45

 .ةمولعم وأ نالعإ يأ (“فيرعت” ةيبرعلا ةملكلا نم هنا
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 ةلئاه تافاسم مهتاناويحو مهعلسب نوعطقي سانلا نم ةمخض بكاوم ةيمالسإلا لفاوقلا تناك

 ىصقأ يف نيصلا ىتح راجتلا ءالؤه لصو .ةراجتلا امإو جحلا امإ اهفده ناكو .قافآلا ىصقأ تلصو

 .رصمو سراف دالبو دنهلا نم تقلطنا يتلا مهلفاوق اهتغلب ءضرألا

 دمحم ناطلسلا ةلفاق قفار امدنع ايسور بوهس عطق ءرشع عبارلا نرقلا نم ةلاحر ةطوطب نبا

 ينابرعو يليخ تبحسو ههمامآ يملع تن ..ةضفخنم ةلت ىلع يتميخ تمقأ” :لاق .ناخ كبزوأ
 دجاسمو ناکس نم اهبف ام ربست ةعساو ةنيدم انبآرف ...(ناطلسلا ةلفاق) ةلحلا تلصو مث ...يفارو

 يتلا تابرعلاو (مهريسم ءانذأ يف نوخبطي اوناك مهنأل) ءاوهلا ق ولعی اهخباطم ناخدو «قاوسأو

 ." سانلا لقنت لویخلا اهرجت

 عفدي ناك ام ًابلاغو قيامحلا ريفوتو نيومتلا ريسيت لجأ نم ةريبك دادعأب نورفاسي سانلا ناك
 .ةلفاقلل ًالام يلحملا ناطلسلا

 ببسب ةيناث هيلع روثعلا عيطتست نلف كناكم تكرت نإ ثيحب ًادج ةريبك لبإلا لفاوق ضعب تناكو
 LYI تناكو ءارقفلا جاجحلل ىطعيو ةريبك رودق يف خبطي ماعطلا ناكو .سانلا نم لئاهلا ددعلا

 نبجلاو بيلحلاب اهدوزتو لفاوقلا قفارت زعاملاو مانغألاو .يثملا نع نيزجاعلا لمحت ةيطايتحالا
 ًادوقو مدختسي تاناويحلا هذه ثور ناكو «قونلا بیلح نوبرشیو لبالا محل نولكأي اوناكو .محللاو

 وأ سوماجلا دلج نم برف يف لقني ءاملا ناک امک .نورئاس مهو زبخلا نوعنصي اوناكو .تاميخملا رانل
 لفاوقلا تناك يراحصلا يف راهنلا لالخ ةرارحلا ةدش ببسبو .لفاوقلل ةببحملا ءاما عقاوم نم زعاملا

 ًراهن اهلیل لوحتیو ءايضلاب ءارحصلا قلأتتف قيرطلا ةءاضإل لعاشملا لمحت يهو اليل ریست

 برعلا ناك“
 ةيروطاربمإ ةداس
 نم ةدتمم

ul (Gascony) 
 دنسلا رهن ءارو ام

,(Indus)اوطرخنا  
 تاعورشم يف

 ةيراجت تارماغمو
 ايقيرفا ىلإ تلصو
 يحاونب ابورواو
 اوعمجف ,قیطلبلا
 قرشلا نيب
 مل امک ,برغلاو
 ." لبق نم اعمتجی
 زیبول تربور

«(Robert Lopez)خروم  

 رخاوأل يراجتلا عسوتلا
 ىطسولا روصعلا



 ضامحألا زومر :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 نايح نب رباج ناك .مايألا هذه يف
 ضامحألا نم ًاريثك جتنأ نم لوأ
 ناك قيبمإ زاهج ؛ةيئايميكلا

 ؛رشاعلا نرقلا يف نوملسم لا همدختسي

 نيبت رشع عبارلا نرقلا نم ةطوطخم
 طیلخ اهيف «ةيورك فصن تالجوح
 ةدعاقلا) ران ىلع ءائاو درولا نم

 يف دربتو ةرخبألا عمجت (ءارمحلا

 دومعلا يبناج ىلع ينامثلا تالجوحلا

 ةينامثلا تاقيبمإلا يذغتف يزكرطا

 ىلإ درولا ءام لصوت يتلا ةيجراخلا

 .ةيجراخ تالجوح ينامث

 ةيعانصلا ءايميكلا
 ىلإ تدأ ةنس ةئمو فلأ نم رثكأ لبق ةيجهنملا نيملسملا نييئايميكلا براجت نإ

 .ةطيسبلا هجو ىلع ةمأو درف لك ةايح يف مويلا رثؤت يتلا ريطقتلا ةيلمع فاشتكا
 هلابب رطخي نمو .ءاملا دعب ةايحلا تاموقم ربكأ نم مويلا دعي ةيلمعلا هذه جاتن نإ

 ىلع انلصح اط «ماخلا طفنلا ریطقت الولو ؟مادختسا فالآ ةعبرأ نم رثكأ طفنلل نأ

 .ةيكيتسالبلا داوملا وأ تلفسألا وأ نيسوريكلا وأ لورتبلا

 فالتخاب ضعب نع اهضعب لئاوسلا لصف ةليسو ريطقتلا
 ءاملع دنع ًافورعم كلذ ناك ءلئاس لك يف نايلغلا ةجرد

 قيبطت لوأ نإو .نماثلا نرقلا ذنم نيملسملا ءايميكلا
 .“ةيساسألا تويزلا”و درولا ءام تجتنأ ريطقتلا ةيلمعل

 يذلا ذيبنلا ريطقتب ةيقنلا لوحقلا ىلع لوصحلا ناكو

 هكلهتستو هجتنت ةيمالسإلا ريغ تاعمتجم لا تناك

 يف نوشيعي اوناك نيذلا نييحيسملاك .ةريبك تايمكب

 ديربتلا ةينقت نايح نب رباج فصوو .ةيمالسإلا ةلودلا
 لوحكلا اذه ناكو .لوحكلا ريطقتل قبطت تناك يتلا

 ضامحألا جاتنإل مدختست ةيلوحكلا حئافنلا وأ رطقملا
 مرحي مالسإلا نأل ةباتكلل ربحلا عاونأو روطعلاو ةيودألاو

 .ةرکسلما تابورشلا كالهتسا

 قیبمالا رطقم مدختسا نم لوآ وه نایح نب رباج ناک
 رباخم يف مویلا مدختسب لاز ام وهو نماثلا نرقلا يف
 ريطقتلا ةيلمع يف ةمزاللا لئاوسلا دربي هنإ .ريطقتلا
 لثمك اهلثم (alembic)» قيبمإلا ةملكو .اهدمجیو

 ةملكلا نم تءاج .ةيئايميكلا تاحلطصم لا نم ربثکلا

 رطقل نإ .“رطقملا سأر” ينعتو “قيبنإلا” ةيبرعلا

 ةرخبألا رباج ظحال .بوبنأب نيتلوصوم نيتجّوعم قيبمإلا
 ذيبنلا نايلغ نع ةمجانلا قيبمإلا يف لاعتشالل ةلباقلا
 لعتشت يتلا رانلاو” :“ءايميكلا” هباتك يف ركذف .حلملاو
 اهلاثمأو حلملاو ذيبنلا نايلغ ببسب ريراوقلا تاهوف دنع
 ةدئاف الأ نظي ناك .ةقيقدلا صئاصخلا تاذ داولا نم

 .“مولعلا هذه يف ةريبك ةيمهأ تاذ اهنكلو ءاهنم



 عساو قاطن ىلع لاعتشالل لوحكلا ةيلباق تمدختسا

 تالاقملا نم ةاقتسم فاصوأ كانهف ءرباج مايأ ذنم

 قتعم لا بنعلا ذيبن نع رشع عبارلا نرقلا نم ةيركسعلا
 نارينلا جاتنإ تانوكم نم ًامهم ًانوكم هفصوب رطقملا

 تاريذحت تاطوطخملا كلت تنمضت امك .ةيركسعلا

 بجي كلذل لاعتشالا ةلهس ةرطقملا داوملا هذه نأ نم

 .لمرلا يف ةنوفدم تايواح يف اهنيزخت

 نرقلا يف اهنع بتك يتلا روطعلا ريطقتب يدنكلا رهتشاو
 ريطقتلا ةيلمع فصيو .“رطعلا ءايميك” هباتك يف عساتلا

 مادختساب ذيبنلا ريطقت ءرملا عيطتسي اذكهو ...” :هلوقب

 رطقي لخلا كلذكو .درولا ءام نولب جرخيف يام مامح
 Las درولا ءام نولب جرخيو

 فيك سنوت نم سيداب نبا فصو نورق ةعست لبقو
 ربح جاتنإل رطقم ذيبن عم قحست ةضفلا ةدارب تناك
 عم اهقحساو ةضفلا ةدارب ذخ” :لاقف ءةضفلاب ةباتكلل

 عم ةيناث امهقحساو امهففج مث ,مايأ ةثالث ةدم رطقم ذيبن
 .«ءاملاب ةطلخلا شر مث نيطلاك جيزملا ريصي ىتح رطقم ذيبن

 ,نيملسم لا ىلع ةمرحم ةيلوحكلا تابورشملا نإف ءانلق امكو

 هب دصق ريطقتلا لضفب اهل مهفاشتكاو مهمامتها نكلو
 فاشتكا ىدأ .ةراضلا ريغ ةديفملا اهرصانع مادختسا

 ًاءدب تاعانصلا يف تاجتنملا نم ددع روهظ ىلإ لوحكلا

 نم ريثك ناك .ةيليمجتلا داوللا ىتح ةينالديصلا داوم اب

 لضفب اونكمتو .ةيلمع تاقیبطت ةنس فلأ لبق مهلمع
 «(شينرولا) كّللاو ربحلا لثم ةديدج داوم ةعانص

 تذخأ مث .يعانصلا ةلوللاو .تنمسأألاو .ماحللا كئابسو

 .ةيدرفلا تاجتنلا یا ةفاضا رهدزت یرخألا تاعانصلا

 ءایمیکلا ةقالطنا تددح يتلا ةيرهوجلا براجتلا نمو

 لوصحلا LAS فصو امدنع «يزارلا براجت ةيبيكرتلا

 هباتك يف "قبثزلا دیرولک" هفصوب يقبتزلا دیرولکلا یلع
 هنارتقا عم اذه ىحوأ .“ةيحلملا داولاو بشلا ةدام نع”

 بابذلا ةدابإ يف مویلا مدختسلا قبتزلا دیرولک فاشتکاب
 قلطآ .یرخآ ةيبيکرت داوم فاشتکاب بلاحطلاو ناذرجلاو

 GPM داوللا ةرولک یلع هتردقو قبتزلا دیرولک فاشتکا
 دیرولک مدختسپ .ةيندعلبا ضامحألا جارختسا ةيلمع

 ةيودلا ةعانصب قلعتت ةمهم تاقيبطت يف مويلا قبئزلا
 .ةرهطلماو ةيواكلاو ةهبنطاو ةضبقلا داولماک

 يتلا ةيبهذلا روصعلا يف ةمدقتملا تازاجنالا مظعآ نمو

 ,ةيقيبطتلا ءايميكلاو ةيعانصلا ءايميكلا ناديم يف تققحت

 هعینصتو "ةیبشلا" روخصلا نع ؟بشلا* ةدام لصف

 مدختسپ بشلا ناك .تينولألا ندعم ةيوجت قيرط نع
 .تیربکلا ضماحو تاناهدلا جاتناو «قرولا ةعانص يف

 ضمحو تیربکلا ضمح فشتکا نم وه نایح نب رباجو

 بشلا" نورولبی نوملسلا ناكو .كيرولكورديهلا
 .“يرداشنلا موينممألا تاتيربك وأ يرداشنلا

 مسق” ىلإ عجرا نييئايميكلا ءالؤه نع ديزملا ةءارقلو
 daah- لصف à “ای رکلا



 ةطوطخم :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 نم ةذوخأم رشع عساتلا نرقلا نم
 “ةيريمشكلا تاراجتلا موبلأ” باتك

(Album of Kashmiri Trades) 

 ناغابد ؛شامقلا غبصي ًالماع نيبت

 يف رقب دلج ىلع نارفعزلا ناعضي
 .برغملاب ساف

 ةيئانثتسا ةناكم ىظحي ناكو ءةيبهذلا روصعلا ةراجت يف ًاسيئر ًاجتنم جيسنلا ناك

 ةمهم ةبسن تقولا كلذ يف هب راجتالاو ريرحلا ةعانص تلْغشو .يملاعلا داصتقالا يف
 .ةلماعلا ديلا خم

 نرقلا فصتنم لولحب ةیمالسالا اینابسا ریرح بستکا
 يثاوحلا اذ هنم ًاعون نا یتح ةيلاع ةرهش عسانلا

 جاوز ین نورق ةثالث دعب مدختسا ةيبهذلا فراخزلاو

 (Beatrix) سکیرتیب لاغتربلا ةکلم

 ةعاربك مهتفرح يف نيعراب نابسإلا نوملسملا ناك

 فالآ ةثالث ناك اهدحو ةبطرق يفف .نيينيصلا نييفرحلا

ögra glsةيريرحلا رتاتسلاو ءدئاسولاو «داجسلا , 
 همدختسي يذلا يبطرقلا “دلجلا“و .كئارألاو تالاشلاو

 تاجتنم لا هذه لك تناكو ءنويبوروألا ةيذحألا وعناص

 ًاعلس نوجتنپ اوناکو .ناکم لك ن ةجئار ًاقوس دجت

 ةشمقألاو داجسلا صوصخلا هجو یلعو .ةيقار ةيفوص

 (تطنهطنلاه) الیاشتنیشت ی اهنوعنصیو .ةفرخزلبا

 ةالصلا داحس تافرخزم لا هذه نمو .(01062ع2) ةكنوقو

 .تويبلا يف فرغلا تايضرأ تافرخزمو تالواطلا ةيطغأو

 ةقلام يءانيم يف زارطلا يقرشلا شامقلا جاتنإ زكرت

 لوآ اتناک سلدنألاب (هاصعتتد) ةيريطأو (3/191282)

 .ةثیدحلا تاینقتلاو ةدیدجلا زرطلا امهیلا لصت نیتنیدم

 ترشتناو ةیمالسالا اینابسا نم جیسنلا ةعانص تجرخو

 .ابوروأ يف عساو قاطن ىلع

 رحبلا لحاوسو ىصقألا قرشلا يف جتني جيسنلا ناك

 هنم ريبك ءزج لمعتسيو بايثلا عنصل ًامومع طسوتملا



 ةمزحأ ةكايحب نلغتشي تايودبلا تناكو .يلزنملا ثاثألل

 ؛باودلا ةَلجأاو لافطألا دوهمو باودلا جورسو ميخلا

 زكارملا يف ثاثألا ناك .ةلقنتملا مهتايحل ةبكاوم كلذو

 ةيطغألاو داجسلا هيف لخدي روصقلا يفو ةيرضحلا
 ناكو .عاونألا فلتخم نم ةقلعلا تاحوللاو رئاتسلاو

 نوتکتیو ,يساركلا نم ًالدب دئاسو یلع نوسلجی سانلا

 ىلع هتمیقو هتیعون لدت شامقب اهلک ةاطغم دناسم ىلع
 .ةيعامتجالاو ةيلاما تیبلا بحاص ةناكم

 هتمیق ببسبو «ةمهم ةيسايس ةادأ ًاضيأ جيسنلا ناكو
 ًافاكي نأ ةداعلا ترجو «ةيسامولبد اياده مدقي ةعفترملا

 مدقي رخاف شامقب نوبرقملاو طابضلاو نيفظوملا رابك
 ةفاضإ .ةصاخ تابسانم يفو ةمظتنم تارتف يف مهيلإ

 تازایتمالا نمو .فرش تایفوکو فطاعم مهتأفاکم یا
 نیطالسلا دهع ی ًاصوصخو .ءافلخلا یلع ةروصقلا

 ةديدج ةوسک اومدقی نآ 1250 ماع دعب كيلاملا

 ةفرخزلاب ةينغ ةوسك يهو «ةنس لك ةفيرشلا ةبعكلل

 .اهلك ةبعكلا اهب ىطغت

 ماعلا يف ةرفاوتم ةشمقألا نم ةلماكلا ةموظنملا تناك

 ةريبك تايمكب ناجتني ناتكلاو فوصلا ناكو .يمالسإلا

 ءاينابسإ ىتح ناريإ نم ةيمالسإلا نادلبلا فلتخم يف

 ىلع ًابولطم ناك ذإ «ناتكلا نم ىرخأ تادادمإ دروتستو
 ىلإ هلصأ دوعي يذلا نطقلا امأ .عساو يبعش ىوتسم

 Bho لوأ جتنأ دقف ءنوملسملا همدقتسا امدعبو .دنهلا

 عرز .طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم يف عساو قاطن ىلع

 ىلإ اينابسإ بونج نم لقتناو ءنيطسلفو ايروس يف نطقلا
 ءساف يف ناك ذإ ؛ةمهم ةعانص ًاضيأ دلجلا ناكو .ابوروأ

 ًالمعم 86 ءرشع يناثلا نرقلا يف يدحوملا روصنملا دهعل

 .اهتغابصل ًاعنصم 116و دولجلا ةغابدل

 نم هجتنت امب ندمو تادلب ماعلا ىدم ىلع ترهتشاو
 تجتنأ دادغبو ,ةيفوصلا ةشمقأالا تعدبآ زاریشف ؛علس

 يدادغبلاب فورعلا فرخزطا يريرحلا جیسنلا

 تعنصو طقرطاو ططخلا يريرحلا ؟ییاتعلا" شامقلابو

 عاملا رعشو «لامجلا ربو نم ةجسنآ ناتسزوخ

 نانبل يف روص تفرعو «كئارألا ةيطغأب ناسارخ ترهمو

 اهشامقب تارهو .الصلا داجسب یراخبو ءاهداجسب

 ةنيزملا ةوسكلاب ةاطغم ةكم يف ةبعكلا

 يذلا ناکلا وه اذه .ةيبهذلا طوطخلاب

 يف ملاعلا ءاحنآ لک نم نوملسما هیلا هجوتی
 چاجحلا فوطی .سمخلا ةيمويلا مهتاولص

 هللا نوربكي مهو تارم عبس ةبعکلا لوح

 نم ةفرغ ةبعكلاو .هنودحويو هنوبليو

 رهظي .ةوسكلاب ًةداع ىطغت ناردج ةعبرأ
 ةبعكلا ىنب .ةروصلا راسي ىلإ ةفرغلا باب
 دقتعي ناكم يف 34 ليعامسإ هنباو ميهاربإ
 لوسر ماق .28 مدآ هيف دّبعت ناكم لوأ هنأ

 حتف موي ةبعكلا ريهطتو لسغب هني هللا
 وأ ةفيلخلا موقي نأ ةداعلا ترج دقو .ةكم

 هفويضو هنع بوني نم وأ ناطلسلا وأ كلملا

 .ةنس لك ةبعكلا لسغب



 تاماقم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ىلع لمعت ةاتف رهظت «يريرحلا
 ىلع زقلا ةدود ؛دادغب يف لزغم

 داجس لمعم يف توت ةرجش نصغ
 يدنلتكسالا كلما ناك .مويلا قرت

 ًانوتفم 1620 يف لوألا سميج

 هنأ ةجردل يسرافلا ريرحلاب ًادج

 ةصاخ ريرح ةعانص ةماقإ لواح

 ًاريدم نيعو زقلا ناديد ىرتشاف «هب
 .ةيكلملا ريرحلا لاغشأل

 ةرتفلا كلت تاجتنم نم جذامن قبت م .زّرطماو بصقملا

 ىلع قيزمتلاو فلتلل نمزلا عم دمصت مل اهنأل مويلا ىتح

 ةينمز تارتف نم جيسنلا عطق ضعب دوجو نم مغرلا
 .يقرشلا نفلا تاعومجم يفو ةيبرغلا فحاتملا يف ىرخأ

 يولملا ناطلسلا ةمامع ةيقبتملا عطقلا نمثأ نمو

 دوعيو “ماعلا ناطلسلا" :اهيلع بتك يتلا يرصملا

 يف ةمامعلا هذه تدجو .رشع عبارلا نرقلا ىلإ اهخيرات
Church) oys duosi) duSكسنادغ يف (21:إ75  

JaJgv (Gdansk) 

 روصعلا ىلإ ةيمالسإلا ةجسنألاب نييبوروألا ناتتفا دوعي

 ىلإ اهنودروي راجتلاو نويبيلصلا ناك امدنع ىطسولا
 ابابلا نفُك ثيحب ًادج ةيلاع اهتميق تناكو .ابوروأ
 يريرح شامقب (۳00 51۷6506۲ 11) يناثلا رتسيفليس

 كللا سورع sold) äU ot kS (Eleanor) .يسراف

 ماع ارتلجنإ ىلإ اهعم تلمح ءةيلاتشقلا لوألا دراودإ
 .اهرهم نم ًانیمن ًامسق لثم ًایسلدنأ اداجس 5

 راهدزالاب تذخآ دق ارتلجنا عم ةيراجتلا تاقالعلا تناک

 ةجسنألا غولب كلذ بكاوو رشع عباسلا نرقلا لولحب

 ارتلجنا ناریا هاش ضرقآ 1616 ماع يفف .اهتورذ ةيسرافلا

 .ةراجتلا عیجشتل ةيريرحلا ةشمقألا نم ةمزر فالآ ةئالث

 .داريتسالا مئاوق سأر ىلع كاذ دعب يسرافلا ريرحلا راصف

 (Royal نآ لايور ةرخابلا تبلج ثالث تاونس دعبو

gw (Anneنع ارتلجنإ تلخد يسرافلا ریرحلا نم مزر  

 !Jo سمیج EULI نتتفا دقل .(52) تاروس قیرط

 ءاشنإ يف رکف ثیحب يسرافلا ريرحلاب ًاريبك ًاناتتفا كاذنيح

 تابيترت دعأو زقلا دود بلجف ؛ارتلجنإ يف ريرح ةعانص

 Jsazjlo (Whitehall) )33132 ین هدلبب هتناضحل ةصاخ

 لینوب نوج يسنرفلا SUA ريرحلا لمعم ريدم رمأ امك
(John Bonoeil)ةمزاللا تاينقتلا يف ةلاقم ةباتكب  

 .1622 ماع يف ترشن ءريرحلا جاتنإل

 ةرهدزم دنهلا عم ةراجتلا تناك ًابيرقت هسفن تقولا يفو

 (East India ةيقرشلا دنهلا ةكرش هتبعل يذلا رودلل

 وهو ءارتلجنإ ىلإ يدنهلا تيشلا تلخدأف (0هردتطةنز

 مدق يذلا رمألا «ةيمالسا فراخزب نولم ينطق شامق

 .كلذك ناردجلا قروو «يبوروألا نطقلا جاتنال ًاجذوه

 ةيزاوجربلا عمتجم يف عاش رشع عباسلا نرقلا لولحب

 تضرعتف ةيمالسإلا دالبلا ةشمقأ ابوروأب ةديدجلا
 1685 ماع ىدأ امم ,ديدهتلل ةيبوروألا ةيلحملا ةعانصلا



 راجت ىعس نيح يف «نييلحملا ريرحلا يجاسن ةياكش ىلإ

 رظح ضرف ىلإ نويناطيربلاو نويسنرفلا فوصلاو ريرحلا

 نم ةيبنجألا تاجوسنلا عنط ةيقرشلا دنهلا ةكرش یلع
 .مهقاوسآ وزغ

 نوناق رادصا 1700 ماع ةيناطيربلا ةموکحلا لعف در ناک

 دارتسا كلذک رظحیو «يمالسالا ریرحلا داربتسا ديقي

 ةينيصلاو ةيسرافلا ةجسنألاو يدنهلا تیشلا

 تناك لب ءاهدحو سراف دالب نم معانلا ریرحلا تأی مل

 ةدوجلا ةيلاع عاونآ هنم تدجو دقف .كلذک هجتنت ایکرت

(àًاعطق نوجاسنلا جتنآ ثیح (1250) ةصروب ةنيدم  

lie diate dy o>ةيكينزا ةيتابن موسرب ةنيزم  
ebSeg .(Iznik)مسق يف موسرلا هذه نع دیزلا ةءارق  

 ىلإ لمخم لاو ريرحلا لصو انه نمو ."راخفلا ةعانص”
 ةيطغأو رثاتس اهیف مدختساو .نیینامثعلا نیطالسلا تویب

 ةيلمخطاو ةيريرحلا تاجتنلما تدغو .تآكتملاو كئارألل

 120)) ویغاتنوم ةديسلاف .ةيلخادلا ةفرخزلل ةيرورض
deg) (Montaguةمصاعلا يف يزيلکنالا ریفسلا  

 "حیقلتلا" مسق يف اهنع دیزلا ةءارق كنکهو -ةینامثعلا
 ةجسنألا .ةرهش نك تندعت -*یفشسلا*" .لصف نم

 یتح عیفرلا هقوذو يرتلا سابللاب اهباجعا نعو ةيكرتلا
 .سبالما كلت نم ًاریثک تدترا اهسفن يه اهنٍ|

 يتلا ةينامثعلا سبالماو ةجسنألاب باجعالا ةجوم دعبو
 يرسيوسلا نانفلا ءاج یشع نماثلا نرقلا  تداس
 j55J (Jean-Etienne Liotard) يبتيا ناج ریهشلا

 يرتلا يزلا سبلو لوبنطسا ین تاونس سمخ شاع يذلا
 ناونعب اهمسر يتلا ةروهشللا هتاحول تدعاسف ,ينطولا

 راشتنا يف ”sitters en sultane“ ناطلسلا تاسيلج

 .اهلك ابوروأ يف يكرتلا يزلا

 ةيبرعلا ءامسألا لمحت تاجتنم نآلا ىتح انيدل تلاز ام

 à Lill عنصي ناك يذلا (muslin) نيلسوملا لثم

 !S4» (à (damask) gXuslwlg «bogh» ةنيدم

 à (gauze) زوغلاو .دادغب يف (02102ءطند) نيشادلبلاو

 oda" às JI AsJSJI (ys "cotton*s (Gaza)" ةزغ

 ىلإ gè (satin) ناتاسلاو .ماخلا نطقلا ينعت يتلا

 راجتلا ناك يذلا e3545 (Tseutung) ينيصلا ءانيطا

 .ةنيمثلا ةجسنألا هنم نودروتسي نوملسملا

 مسق رظنا .ةيجيسنلا ةعانصلا رثآ نع ديزملا ةءارقلو
 .*تیبلا" لصف à “داجسلا”

 ريرحلا ناك :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 عمتجملا ىدل ًادج ًاعئاش يمالسإلا

 هنأ ةجردل يزاوجربلا يبوروألا

 كلذل ,ةيلحم لا ةعانصلا دده

 ماع ةيناطيربلا ةموكحلا تردصأ

 ؛هداريتسا ديقي امزلم انوناق 0

 هسفنل اهمسر ةيصخش ةروص

 OLY (pastels) I Jz4.JI ناولأب

 راتويل ييتيإ ناج ريهشلا يرسيوسلا

(Jean-Etienne Liotard)يذلا  

 .نییکرتلا سابللاو جيسنلا بحأ



 هذه رهظت :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 عنصل ةهدقلا بيلاسألا ةروصلا

 ريمشك يف قرولا نم فئاحص
eleلوؤسملا موقي ثيح )1917  

 ؛ةفيحص ليكشتب دوقارلا نع

 رشع عباسلا نرقلا نم ةطوطخم
 .قرولا عنص ةيلمع نيبت

 قرولا

 .ةرايزلا تاقاطبو خبطملا

 lb ةكرعم يف نيينيصلا ضعب نوملسملا رسأ نأ دعب
 ىلإ قرولا ةعنص رارسأ تبرست م751 ماع (11125)

 ةيدادغبلا قرولا لماعم تطقتلا ام ناعرسو «نيبلاغلا

 ىلإ تلصوف ًابرغ هتعانص تدتماف .هتروطو رسلا اذه

 جاتنالا مظاعتبو .ماشلا دالبب سلبارطو ایربطو قشمد
 لماعم تناکو .هتیعون تنسحتو قرولا رعس ضفخنا

 .قرولاب ابوروآ دوزی يذلا سیئرلا ردصلبا يه قشمد

 ABI ةعارز ىلع اهتردقم نم ًاريثك ماشلا دالب تدافتسا

 ةديدج ةدام COl åg ةليوط فايلأ SIS dus يهو

 ًالباق مويلا بنقلا قرو دعيو .ةدوجلا يلاع قرو جاتنإل

 5090 نم لقأ هجاتنإ ةفلك خلبتو ,ةئيبلل ًامئاومو ريودتلل
 .بشخلا نم ghabl قرولا ةفلک نم

 ماخ ةدام ناتکلا نوملسلا لخدآ «بنقلا ىلإ ةفاضإلاب

 همدختسپ ناك يذلا .توتلا رجش ءاحل نع ةليدب

 قاروألا يف ركف .ةثيدحلا ةراضحلل يرهوج هنكلو ايداع ًاجتنم مويلا قرولا ودبي |

 فقاقلو تالجللاو فحصلاو زافلتلا ةلدأو .تالجلاب ًاعدب hags اهمدختست یتلا أ

 مث رمخیو ءالاب عقنپو عطقی ناتکلا ناک .نوینیصلا

 هعطق قدت مث .بارتو يولق بسارب فظنیو یلغی

 .هداور نوملسلا ناک دیدج

 قرولا اوعنصف یرخآ ماخ داوم نوملسلا برچ امک
 بونج (El Escorial) لایروکسالا ةبتکم 35 .ينطقلا

 2922 gum نع ثدحتت ةيمالسإ ةطوطخم ديردم

 .رشع يداحلا نرقلا ىلإ اهخيرات
 كانه Cu Le 59 800 ماع لولحب رصم ىلإ قرولا لصو

 رصم نمو .نآرقلا نم ةيقرو ةخسن مدقأ رشاعلا نرقلا يف

 نم هريغك ءايقيرفإ لامش ًاقرتخم برغلا ىلإ قرولا لقتنا

Vo») 
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 950 ماع وحن ةملسملا اينابسإ بلق ىلإ ءفراعملاو علسلا

 ترهتشا ام ناعرسو .ةعانصلا هذه نويسلدنألا طقتلا ثيح

 كيمسلا قرولا ةعانصب ايسنلب برق (]82[3) ةبطاش ةنيدم

 يف قرولا مادختسا لخدو يبطاشلا قرولاب فورعملا عامللا

 هل جاتنإ لوأ نم ةنس يتثم نوضغ يف يمالسإلا ماعلا ءاحنأ

 .دادغب لماعم يف

 ؛ةفلك لقأو رسيأ حبصأ بتكلا جاتنإ نأ ينعي كلذ ناكو

 يدربلا قروک ةنيمثلاو ةردانلا داوما لحم لح قرولا نأل

 ةيلمع تناکف كلذ لبق امآ .ةلمجلاب بتکلا تجتنأف عاقرلاو

 لوذبملا دهجلا صلقت .ديلاب خسنت تناك اهنأل ةدقعم اهجاتنإ

 ءاذكهو .يه امك تلظف ةراهملاو ةفرحلا امأ بتكلا جاتنإ يف

 ؛عجارملا نم فالآ لب تائم يمالسإلا ماعلا يف رفاوتت تناك

 ىلع سانلا زفحو بتكلا ةراجتل ةيوق ةعفد ىطعأ ام وهو
 ةعابطلا روهظ نكل ءةصاخلا تابتكملا ءانتقاو ةءارقلاو ملعتلا

 .ًالئاه ًامخز اهراشتناو بتكلا ةعانص ىطعأ ةثيدحلا

 ةغابصلاك ءىرخألا نهملا راهدزا ىلإ قرولا ةعانص عاستا ىدأ

 نم ًاضيأ ءاملعلا دافتسا امك ءطخلاو خسنلاو ربحلا ةعانصو

 .ةبسانم راعسأبو ةديج تايعونب قرولا رفاوت

 يف سيداب نبا يسنوتلا ماعلا فصو رشع يداحلا نرقلا يف

 نولملا ربحلا عاونأ دادعإو ملعتلا ةعور "باتکلا ةدمع" هباتک

 .قرولا ةعانصو ةيرسلا ةباتكلاو ةنولملا طئالخلاو غابصألاو

 «òg (Bologna) يف ابوروأب قرو لمعم لوأ ئشنأ
 يف قرولا مدختسا 1309 ماع لولحبو 3 ماع ايلاطيإب

 لضفب ابوروآ يف ةفرعملا راشتنا عراستف .ىلوألا ةرملل ارتلجنإ

 .ةصيخرلا ةيقرولا بتكلا هذه

 نوملسملا ققح دقل” :نسرديب زناهوي يرامنادلا خرؤم ا لاق
 تاذ ةرثأم هنم ةريبك تايمك جاتنإو قرولا ةعانص لضفب

 ةيمالسإلا بتكلا خيراتل سيل «یربک ةيمهآو مساح ىزغم
 .«هلک بتکلا ماعل لب .بسحف

 موبلا یتح مدختست تلاز ام قرولا ةفرخزل تاینقت نوملسلملا رکتبا

 فراخزلا هذه نمو .بتکلا جاتن| قو دیجلا ةباتکلا قرو ةفرخزل

 كاذنآ مدختسی ناك 3! یمرطا لکش بسنکیل «هقیرعتو قرولا عیزجت

 .ةمهللا تاطوطخللا فيلغتل

 وأ ةباحس idg ebru ةملك ةيكرتلا ف اهلباقي قيرعت /عيزجت ةملك

 نم ةملكلا هذه تءاجو .ءالا هجو ينعتو 4 وآ باحسلاب دہلت

 “قرعملا قرولا وأ جيسنلا” ينعت يتلا ىطسولا ايسآ تاغل ىدحإ

 .نیصلا یا اهروذج دوعت امرو

 رخاوأ يف عيزجتلا نف ابوروأ ىلإ لوضانألا نم نومداقلا ةلاحرلا بلج

 اذ نفلا اذه راص نرقلا اذه تاینیسمخ دعبو .رشع سداسلا نرقلا

 ”Soll ب فرعي حبصأو «نييبوروألا بتكلا يبحم دنع ةيلاع ةميق

 ىلع هلامعتسا رشتنا مث نمو “عزجملا يرتلا قرولا ةعانص” وأ “قرقلا

 تبتك يتلا ةيبوروألا صوصنلا تمهسأ .ابوروأ ءاحنأ يف عساو قاطن

à (ebru) “9Y J>ةفرخز لوح ثيدح” باتك لثم ءهب ةفرعملا  

 سويساناتأ فقسألا 1664 ماع ةينيتاللاب هرشن یرتلا بولسالاب قرولا

 .امور يف ميقي ناك aul ble gwg (Athanasius Kircher) رر



 اهفرع يتلا راخفلاو فزخلا عطق لمجأ ةنس فلأ نم رثكأ ذنم ةيمالسإلا راطقألا تجتنأ

 ةرانإلاو خبطلا ضارغألو «ةفرخزلل نامدختسپ راخفلاو فزخلا ناکو .كاذنآ ملاعلا

 .ةنس فلأ دعب ةيبوروألا ةيرثألا تايرفحلا ىف ىناوألا هذه تفشتكاو .ليسغلاو

 .ةميظع ةراجتو ًامهم ًالمع ةيراخفلا يناوألا ةعانص تناك
 ىقلُي” :يزيرقملا خرؤملا لاق رشع عبارلا نرقلا رخاوأ يف
 اياقبلا نم ريناندلا فالآ هتميق ام ةمامقلا ماوكأ يف ًايموي

 ناك يتلا يوشملا نيطلا نم ةعونصملا ةينآلا نم ةذوبنملا

 ءارقفلاو .مهبیلحو مهنابجآ اهیف نوعضی نابلألا وعئاب
 .”"نيخابطلا نيكاكد يف هنولكأي يذلا مهماعط

 دادغبب قرشلا يف فزخلاو راخفلا ةعانص زكارم تروطت

 نم ءافلخلا نطوم) ءارماس تايرفح لدتو .ءارماسو

 ةلوقصم ةينآ دوجو ىلع (م883 ماع ىتح 838 ماع

 اهنمو .موتخمو شوقنم اهضعب ء.ةلوقصم ريغ ىرخأو
 ةهيبش لاكشأ وأ طقنب فرخزم ضيبأ اهدحأ :عاونأ ةثالث

 يناثلاو ؛ةرضخلا ىلإ براض يتلابوك قرزأ نولب طخلاب

 ةاحوتسم «نینول نم طئارشبو .ةددعتم ناولًأب فرخزم
 (۲۳ه08) جنات ةرتف نم ةينيصلا ةيرجحلا تاودألا نم

 صاخ قیرب هل ناک ثلاثلاو ؛نماثلاو عباسلا نینرقلا يف

 .ندعطا هبشت ةفرخزو

 يتلا اهتاذ ةقيرطلابو ةراهم عنصت ةينآلا هذه تناك

 مث “فازخلا بالود” مادختساب كلذو ويلا اهب عنصت

 ةاوهلا مامتها طحم تدغو .نارفأ يف ىوشتو ففجت

 هلعف ام نأل ةينفو ةيلامج تانوقيأ نوعمجي نيذلا

 هوققح امب لبق نم نامورلا هعنص امم لضفأ نوملسملا
 مهراخف نيولتو اهراكتباو لقصلا قرط نيسحت نم
 يصاصرلا لقصلا نيسحتب ًالوأ اوماق دقف هنييزتو مهفزخو

 .ةزراب ميماصتب

 راخفلا ةعانص ترمتسا

 .ًانف ودغتل فزخلاو



 نوللاب ةلوقصملا ءارمحلا ةيراخفلا ةينآلا نامورلا رشن

 نادلب يف ةرفصلا ىلإ براضلا ينبلا وأ عطاسلا رضخألا

 اهيلع فاضأف .رصم اهنمو طسوتملا ضيبألا رحبلا

 ًاسملم معنأ ةينآ اوجتنأو صاصرلا نم ًاديزم نوملسملا

 .لئاوسلا ظفحل ذئدنع تحلصف .ذوفن ريغو ًانول عطسأو

 ريدصقلا ديسكأ كلذ دعب نويسابعلا نوفازخلا فاضأ

 ضيبأ فزخ عنص اولواح مهنأل ةيصاصرلا لقصلا داوم ىلإ
 ةيرطلا ماخلا داوملا تناك .نيمثلا ينيصلا فزخلاك يقن

 ًاليلق اولخدأ كلذل ءةينيصلا اهرئاظن نع فلتخت مهدنع

 ىلإو رثكأ ةيفافش ىلإ كلذ ىدأف ؛ريدصقلا ديسكأ نم

valsهيلإ نوعسي اوناك ام اذهو ,یقنآ . 

 لخدت ميماصت اوركتبا لب «كلذب نوفازخلا فتكي م

 .ضيبألاب بكرملا قرزألا نوللا اهيف جزتمي ةفرخز اهيف
 ةيبعش تيقل ءنيصلا ىلإ ميماصتلا هذه Coa امو

 ناكو .ريهشلا ينيصلا فزخلا نم رثكأ ترشتناو ةلئاه

 نيفازخلل رخف ردصم “ضيبألاب جوزمملا قرزألا” فزخلا
 .مهلامعأ نم ريثك ىلإ مهعيقوت اوفاضأ يذلا نييسابعلا

 ىعديو .هسفن مهدحأ فّرع تاعيقوتلا هذه ىدحإ يف

 يفرح هنأب انملعيل “نينمؤملا ريمأ عناص” هنأب ءهيوبأ
 فرحلا مهتياعرو ءافلخلا عيجشت ىلإ كلذ ريشي .ةفيلخلا

 .راخفلاو فزخلا ةفرح صخألابو

 فراخزلا رثكأ نم ةعماللا ةلوقصم لا ةفرخزلا تناك

 ريوطتل نيقاوت نوملسملا ناك ذإ .دعب اميف ترهظ يتلا

 ةيضفلا يناوألا نم ةخسن جاتنإل ةلواحم يف عونلا اذه

 .نآرقلا يف ةفوصوملاو ةنجلا يف ةدوجوملا ةيبهذلاو

 ib das نویقارعلا نوفازخلا رکتبا نماثلا نرقلا ف
giiia pia l 

 يب يب“ لا جمانرب اههدقت ءانثآ ق (Amani Zain) نیز

 (What “يمالسإلا ماعلا انل مدق اذام" (BBC): “يس
(the Islamic World Did for Usناعط" :تلاقف  

 .هتيلاعفب ةنيمثلا نداعلا یتح yudly قاشسأ قدحم

 [ans d" نیطلا لوحی داکی ذٍ

 هذه جاتنال ةحبحصلا تانوکلا ناعمللا ةيلمع ترفو

 مرحي مالسإلا نأل ءةلوبقم ةصيخر ةقيرطب داوملا

 .ةضفلاو بهذلا نم ةعونصلما يناوألا لامعتسا

 gl ةضفلا دیسکآ جزه ةينقتلا هذه ی

 مث RIS dul Bale «ساحنلا دیسکآ

 .طيسوك بنعلا ريصع وأ لخلا فاضي
 نرقلا يف نويقارعلا نوفازخلا فشتكا
 ةيفرخز ًالكشأ اومسر اذإ مهنأ نماثلا

 مث «نیطلل ةلوقصما ةقبطلا یلع جیزلا اذهب
 ةتوبكم هران رونت يف ةريسي ةدم ءانالا اوعضو

 دعبو .ةقيقر ةيندعم ةقبط Ja db ,ةنخدم

 .لهذم يحزق ناعمل رهظي رابغلاو دامرلا حسم

 لحنت ةضفلاو ساحنلا ديساكأ نأ وه ثدحي ناك ام نإ

 ريدصقلا حطس ىلع ةقيقر ةقبط كرتتل نيخستلا يف
 رهظم تاذ ةيبهذ وأ ءارفص ةقبط ةضفلا كرتت .لوقصملا

 .ةماتقو ةرمح رثكأ ًايتوقاي ًانول جتنيف ساحنلا امأ ءيضف

 ءوضلا طوقس فالتخاب ةيحزقلا ناولألا تاجرد فلتختو

 ةددعتم وأ «ةيداحأ ناولأ ليكشت نكمملا نمو .اهيلع

 يف ءارمحو ءءارفصو «ةينبو ءارضخو «ةيبهذ «ةعئار
 .ةنتاف ةقيشر تاجرد

 عبارلا نرقلا نم ةيراخف ةرج

 يولملا ءانالا اذه دجو .رشع

 ينابارت يف عامللا ليقصلا يفزخلا
Ali (Trapani) 

 تحنم دقف ؛اهتاذ ةقيرطلاب عنصي فرخزملا ٌرجآلا ناكو

 ةعور ةمغانتملا اهنئارقب تاعبرم لا هذه ةينغلا ناولألا

 .روصقلاو دجاسملل ةيكلم

 ءاحنأ ىلإ دادغب نم هذه يندعلا قیربلا ةينقت تلقتنا

 ناوريقلا ةنيدم تذخأ عساتلا نرقلا فو «يمالسإلا ماعلا

 دعب اينابسإ ىلإ لصوو ءًاضيأ عماللا ٌرجآلا جتنت سنوت يف
 ءارهزلا يف ةيرثألا تافشتكملا ترهظأ .نمزلا نم نرق

 عاونأ نم ًادج ةريبك ةيمك ءةبطرق برق ءافلخلا ةنيدم
 اهحوطسو يزينغناما ينبلاب اهطوطخ تنول يتلا راخفلا
 سلدنألا يف ادغ نورق ةعضب دعبو .يساحنلا رضخألاب

 ًاقابطأ جتنت تناك يتلا ةقلام لثم اهب ةصاخ جاتنإ زكارم

 “ةيوارمحلا ةرجلاك” ةريبك ًارارجو يبهذ قيرب تاذ

.(Alhambra Jar) 



 نوفازخلا هجتنأ ام ىلإ ةفاضإ «برعلا نوفازخلا جتنآ"

 ماع يف فرع ام لمجأ نم ةيفزخ ًاعطق ,نوینیصلا
 ةيبرعلا ةبنآلا هذه تلصو امدنعو .ىطسولا روصعلا

 نهابلا باجعإلا ىلع تزاح يحيسملا برغلا ىلإ

 .“خذبلاو ةيهافرلا رهاظم نم ًارهظم تدعو

 نع ثدحتي دئار راثآ طاع (John Cotter) رتوك نوج

 تكرامغنول تايرفح يف دجو يذلا يمالسإلا فزخلا

(Longmarket)ةدحتملا ةكلمملاب 5« ;55 )3 . 

 هذه نإ” :“؟يمالسإلا ماعلا انل مدق اذام” “يس يب يب” جمانرب يف نيز ينامأ تلاق

 .بوبحلاو تيزلا نيزختل ًاساسأ مدختست تناك [ةيوارمحلا ةرجلا] ةلهذملا رارجلا

 ليخي يناوألا هذه دهاشي نمو .ذاخأ لامجب اهميماصت تستكا ءافلخلا روصق يف اهنكل

 .“ةنيمث نداعم نم ةعونصم اهنأ هيلإ

 ءاينابسإ يف ًامادختسا يناوألا رثكأ سوداقلا ناك اذل ءةيلمع ناوأ ىلإ ةجاحب ةماعلا ناك

 مسق يف هنع أرقت نأ كنكمي ةيقاسلا نم ءاملا جارخإل ةروعانلا ىلإ طبري ءاعو وهو
 هنأ دبالو «ملاعلا يف عئاشلا لوقصملا ريغ ءانإلا وه ادغ ,لصفلا اذه نم “هايليا عفر”

 .دعب اميف ريدصقلا هب لدبتسا نأ ىلإ فزخلاو راخفلا ةعانصل ةيساسألا ةماعدلا ناك

 اوؤدب دقف كلذ ىلإ ةفاضإلابو «ةيرورضلا ءاملا ةينآ نوجتني اينابسإ وملسم ناك

 جيلزلاو ٌرجآلا يطنزيبلا (كييازوملا) ءاسفيسفلاب نولدبتسي رشع يناثلا نرقلا علطم
 ةيسدنهلا موسرلا نم لاكشأب ةوسكم ءاضيبو ءاقرز ةليمج ةديمرق يهو .(ةتانل ك05)

 نمو .ًاروهشم ةقلام يف لوقصملا يناشاقلا ديمرقلا اذه لاز امو .طوطخلاو ةيتابنلاو

 ةقلام ىلإ ءاج جيلزلا هب نيزي ناك يذلا قرزألا تلابوكلا ديسكأب لقصلا نأ مولعملا

 ةيحيسمطا اينابسإ ىلإ مث (2/1112) ةيسرم ىلإ لصوو رشتنا اهنمو ءيمالسإلا قرشلا نم
 1,51 (agli (Barcelona) ىلإ مث یشع عبارلا نرقلا علطم يف ايسنلافو

 كانه اوعمجت نييفرحلا نأل فزخلاو راخفلا ةعانصل ًارهدزم ًازكرم ةيلاحلا ايكرت تناكو

 يف ةينوق ةنطلس رايهنا نإ .ةازغلا لوغم ا نم اوبره امدنع (0:)102) ةينوق ةنيدم يف
 لعج امدنع تشعتنا اهنكلو ءلوضانألا يف فزخلا ةعانص دمج رشع عبارلا نرقلا علطم

 ينابملا اهيف امب ةيناث ةنيدملا تضهنف .1326 ماع يف مهتمصاع ةصروب ةنيدم نوينامثعلا

 .يفزخلا ديمرقلاب ةاطغملا ةليمجلا

 يقيقحلا زكرملا تناك ذإ :ةصروب نم فزخلل ًاجاتنإ رثكأ (12مذا كنزإ ةنيدم تناك

 .رشع عبارلا نرقلا ةياهنب ًاءدب نينرق ىدم ىلع ترهدزاو ءفزخلاو راخفلا ةعانصل

 قرزألاب ةيلاصلصلا ةناطبلا ءالطل مدختست ةيجذومنلا ةيكنزإلا ةفرخزلا تناكو

 رمحآ عم دوس طوطخب ددحت تناك يتلا ساحنلا نم رضخألاو يزوريفلاو ,يتلابوكلا
 تناكف يعابر ٌرجآ نم ةعونصملا جذامنلا امأ .ةضفخنملا سيراضتلا يف ةرودنبلا نولب

 نيمسايلاو درولا يهو «تارهز عبرآب نیزت نآ ةداعلا ترجو .ةیتابن موسرب نیزت

 .قبنزلاو لفنرقلاو

 »0353 ةرشع یلع دیزپ ام يندعطا عیملتلاو جیجزتلا تاراهم نوملسلا نوفازخلا رکتحا

 تلخد ةيلفصو اینابسا ینازخ دی یلعو .ریثکلا ءيشلاب مویلا فزخلا ةعانص مهل نیدتو

bleجيجزتلا فرعت نكت مل يتلا ابوروأ ىلإ ناولألاو داوملاو فزخلا جاتنإ نم ةديدج  
 .عساتلا نرقلا يف اينابسإ ىلإ نوملسملا هلخدأ نأ ىلإ



 دق ةيمالسإلا يناوألا نأ ىلع ًادج ةريثك ةلدأ انيدل مويلاو

 فزخلا دجو دقف ؛ىرخأ راطقأ ىلإ اينابسإ نم تجرخ
 ةعطق نوعبرأو عبرأ اهيف فشتكاو ارتلجنإ يف يقلاملا
 دوعي يندعم لا قيربلا تاذ كلت نم ةيمالسإ ةيبرغم

 تفشكو .رشع عبارلاو رشع ثلاثلا نينرقلا ىلإ اهخيرات
 تكرامغنول يف 1990 ماع تيرجأ يتلا تايرفحلا

(Longmarket)نم ةريبك تايمك نع يربرتناک زكرم  

 .يزوريفلا قرزألا فزخلاو يندعملا قيربلا فزخ

 (Nigel Macpherson ٽنlرغ-ùنوسرفکام لجین انربخی

Graتءاج فيك يربرتناك رئافح ف لمع يذلا (-  

 ضعب تلخد اهر” :لوقيف ءارتلجنإ ىلإ ةيمالسإلا ةينآلا

 نم نيدئاعلا نييبيلصلا عاتم نمض ارتلجنإ ىلإ يناوألا
 رصعلا جاجح نأ وه رخآ لامتحا كانهو ...ةسدقملا ضرألا

 سميج سيدقلا حيرض ىلإ وأ ةسدقملا ضرألا ىلإ طيسولا
James)يف (002م05[ءا12) اليتسوبموك يف ريهشلا (56.  

 يتلا ةيمالسإلا يناوألا مهتدوع يف مهعم اولمح دق اينابسإ

 ًارشابم قيرطلا ناكو .”تاراكذتك تابسانملا ف مدختست

 رونايلإ نأ لاثملا ليبس ىلع ملعن ؛ةردان تابسانم يف رثكأ

(Eleanor of Castile) åJلوألا دراودإ ةجوز  

(Edward I)يكلملا رصقلل تبلط ةينابسإلا  ale1289  

 “يقلام” ةفص نإ (Malik) “يقلام” ءانإ فالآ ةعبرأ

 le) Je (Malaga) ةقلام ىلإ ريشت ةلاحلا هذه يف

 تاودألا زكرم سلدنألا بونج يف ةنيدملا هذه تناك ذإ

 dl Malik ةملك ريشتو) .ةليقصلا ةيسلدنألا ةيراخفلا

 Malaga J) يبرعلا مسالا نم ةبيرقلا 2121112 ةملك

 ندنل à (Blossoms Inn) موسولب قدنف عقوم à رثع

 تاباتكو ةايحلا ةرجشب ًانيزم يندعم قيرب يذ قبط ىلع
 اذه ناكو .رشع سماخلا نرقلا ىلإ دوعي يفوكلا طخلاب

 ءنيحلا كلذ يف ايقيرفأ لامشو سلدنألا يف ًاعئاش طخلا

 نأ ريحملا نمو .ابوروأ نم ناكم لك يف خسني ناكو

 لجس امك 1303 ماع ناک ارتلجنٍا ىلإ قبطلا اذه لوخد

 ”!wsad lod“ (New Custom) تاباسح ی

 cling مهيلإ ةردصملاو ءابرغلا نم ةدروتسملا علسلا ىلع

OMI Qovall (Kent) CaS $ (Sandwich) agl 

  3لوهدلیغ فحتم  3 (Guildhall Museum).ندنل

 نوملسملا نوفازخلا اهكرت يتلا ةريهشلا فزخلا فانصأ نم

 clu .(Maiolica) CONSU eub فرعي فنص

(Majorca) S5sls 8552 (à 428رزج نم اهربغو  

(Balearic Islands) jLJUJIمكحلا تحت تناك يتلا  

 ةيلاطيإلا نفسلا تناكو .1230 ماع ىتح يمالسإلا

 عمجتل نناولا كلت داترت ةيقدنبلاو ةونج نم ًاصوصخو
 تبلج دقو .ةبراغلما نیفازخلا دنجتو لوقصلما فزخلا

 ًايجيردت رشتناف ءيروياملا فزخلا طمن ةيلقص ىلإ اهعم
 “يكلوياملا” فزخلا مساب فرعو دئارلا جذومنلا حبصأو

.(Majolica or Maiolica) 

 .يسلدنأ ديمرقل ةيسدنه تاعاطق

 ةجرد رشع سماخلا نرقلا ذنم يلوياملا فزخلا غلب

 يتلا ةيفرخزلا تاينقتلا مادختساب ءناقتإلا نم ةشهدم

 اهروطي نأ لبق ءنويرصملاو نويسلدنألا اهلمعتسي ناك
 لثم Base عاونأ ىلإ دعب اميف نويلاطيإلا نونانفلا
 رفصألا نوللا نم فلؤملا (©ن10) يويبوجلا قيربلا

 رمحألاو ءيلفنرقلا يتوتلا نوللاو .ةرضخلا یا براضلا
 يف فزخلا ةعانص يف يلوياملا جذومنلا داس دقو .قوقايلا

 .اذه انموي ىتح ايلاطيإ

 .كنزإ نم نوفازخ هعنص ىعفألا قبط
 .رشع سداسلا نرقلا علطم ايكرت يف

 ابوروأ يف اهكلام ةناكمل ًازمر ةيمالسإلا ةينآلا تناك
 كلذل «ةنتاف ةفرخزو ةرخاف ةبعون تاذ اهنأل

 e9 جسم
€ 

 ,NS ۱۱ نع موبلا انئبنی يناوألا هذه فاشتكا نإف

 WERN كلت نونكسي اوناك نيذلا سانلا ةيعون

|, Blossom) له موسولب رصقک روصقلا 

(Longmarket) c556353J5 «(Hill 

 ىلإ ًايح يمالسإلا فزخلا نف لاز ام

 يسلدنألا ديمرقلاو ءاسفيسفلا يف مويلا

 ةثيدحلا يهاقملا نيزي لاز ام يذلا

 هنم ةاحوتسملا ميماصتلا تحبصأ ثيح

 .طسوألا قرشلا ةيوه نم ًاءزج



 .ايلاطيإب «ةيقدنبلا يف جاجز خفان :راسي

 جاجزلا ةعانص

 ةيرثألا تايرفحلا هنع تفشك ام وه جاجزلا ةعانص خيرات نع مويلا هفرعن ام نإ

 نينرقلا لالخ تناك ماشلا دالب نأ مولعملا نمف .نامزلا كلذ يف ةلاحرلا تاباتكو

 بلح يتنيدم ةصاخو .ةليمجلا ةداملا هذهل ًامهم ًازكرم رشع عبارلاو رشع ثلاثلا

 رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن يف اهيلإ رفاس امدنع قشمد ةطوطب نبا فصو .قشمدو

 ًاروصحم جاجزلا جاتنإ نكي مم .جاجزلا ةعانص زكرم اهنأب رشع عبارلا نرقلا ةيادبو
 ةريبك تايمك ًاضيأ جتنت سلدنألاو قارعلاو رصم تناك لب ءاهدحو ماشلا دالب يف

 لكشي وأ يرخصلا روللبلا نم عطقي جاجزلا ناكو .هدعب امو نماثلا نرقلا ذنم هنم

 يتلا ريهشلا ينامورلا جاجزلا ةعانص نوملسملا ثرو

 تاينقت لاخدإب اهوروطو ءرصمو ماشلا يف زكرمتت تناك
 متاخب راحلا جاجزلا ىلع طغضلاك .ةديدج ةيعانص

 طخ عم ةررحتم لاكشأب ةيفرخز ميماصت هيلع تشقن

 وأ «(ةيطنزيبلاو ةينامورلا ديلاقتلل ًارارمتسا) ينيزت
 «(بلاق يف لئاسلا جاّجزلا خفني ثيح) بلاوق يف هخفن

 ةفرخز نوملسملا لصوأو .هعطق وأ هشقنو هرفح وأ

 يف ًاريثك اوعونو «ناقتالا à ةيلاع ةجرد ىلإ جاجزلا
 تالجوحلاو ريراوقلا تلمش ثيحب ةيجاجزلا تاجتنملا

 .باوكألاو تايرهزملاو

 ةعور يماشلا جاجزلا غلب رشع ثلاثلا نرقلا لولحبو
lolهلك ماعلا ءاحنأ يف نورتشملاو راجتلا راصو  

 تايرفحلا تفشكو .هنم عطق ىلع لوصحلا ىلإ نوعسي

 يماش جاجز عطق نع ايسور بونجو ديوسلا يف ةثيدحلا

 .نيصلا لصو دق ناكو «ةنس ةئمعبس هرمع ءانيطاب هومم



 نمو .اهجاجزب ةروهشم قارعلا يف ءارماس تناكو
 “يرويفيليم” ةرهز فلألا جاجز ةلهذملا تافشتكملا

(Millefiori)امع فلتخي يذلا يئاسفيسفلا جاجزلا وأ  

 بناج ىلإو .ةصاخلا هتاميمصتو هتانيولتب عاونأ نم هقبس
 وهو ءارماس يف تافاشتكالا لمجأ نم دعي رخآ عون كلذ

 ىلإ ليه جاجز نم ةعونصم ا ءبناوجلا ةميقتسم ةساطلا

 .عساتلا نرقلا ىلإ دوعتو ضايبلا

 ةريغص ریراوق ةعانصب نویئارماسلا نوجاجزلا رهتشا
 (ةصاجنعلا) ةصاجالا هبشپ اهضعب ناک .اهلاثمآو روطعلل

 اهجاجز یناوطسآ هبش قنعو ةعبرآ بناوج تاذ يهو
 ةقيرطب نایحألا بلاغ يف ةنيزم رضخألاو قرزألاب نولم
 تدجوو .اهرئاظن نم اهريغ نم لقثأ تناكو .عطقلا

 عساتلا نرقلا ىلإ دوعت ةيجاجز تاعصق ًاضيأ ءارماس يف
 ةيطمنلا ةغلاب ةفرخز يهو .عطقلا ةقيرطب ةفرخزم
 .ذاَخَأ لامجب زيمتتو

 تايرفح يف ةيجاجزلا عطقلاو يناوألا نم ريثك فشتكاو
 ,م640 ماع تئشنأ يتلا “ةهدقلا ةرهاقلا” ءطاطسفلا

 ىتح نماثلا نرقلا ذنم جاتنإلل ًازكرم تناك اهنأ دب الو

 مدقألا عطقلا امأ .ىطسولا ةيبوروألا روصعلا رخاوأ

 ,م708 ماع ىلإ اهخيرات دوعيف ةعومجملا هذه نمض

 ماكحلا ءامسأب ةروهمم ةلمعلا عطق هبشت نازوأ يهو

 متاقلا رضخألا نم اهناولأ عونتتو ,نییموکح نیلووسم وآ
 تناكو .يناوجرألاو ضيبألاو يزوريفلا ىلإ حتافلا رضخألاو

 قيربلاب فرخزت ًامدقت ةيرصملا ةيجاجزلا يناوألا رثكأ
 لضفب كلذو ؛ًانايحأ يندعم رثأ وذ عمال وهو ءيندعملا

 مث .ةضفلا ديسكأ وأ ساحنلا ديسكأب اهحوطس ءالط

 ةيوئم ةجرد 600 وحن ىلإ هترارح لصت نرفب ىوشت

 .(تياهنرهف ةجرد 1112)

 تناك ذإ ءقرشلاب ةروصحم جاجزلا ةعانص نكت مل
 راخفلا ةعانص لثم كلذك ةروطتم سلدنألا يف هتعانص

 تاذ ةيجاجز رارج ىلع راثآلا ءاملع رثع دقو .فزخلاو

 ضباقم GIS Gleadg dsl وأ ةعبرأ وأ نيضبقم

 يف سلدنألاب ةسيئرلا جاجزلا جاتنإ زكارم تناكو .عالضأو

 ةبهذم ةيجاجز ةروراق

 SEC رصم نم انیلاب ةهوممو

SU NUNTتل  
 دجملا” :لوقت اهيلعةشوقنملا

EVا ا  

 يف .ةيملاعلا ةرهشلا ةبحاص يه ةيرملأ تناكو .ةقلامو ةيسرمو ةيرملأ

 باوكأ (آ.«م>) نويل ةنيدمب ءالبنلا دئاوم ىلع تدجو رشاعلا نرقلا

 .ةيقرشلا يناوألا ياحت ةيسرمو ةقلامو ةيرملأ يف خفنلاب ةعونصم ةيجاجز

 رولبلا عطق ةينقت ركتبا يذلا وه يسلدنألا سانرف نب سابع نإ لاقي
 جاجزلل ةيملعلا صئاصخلا فرعي ناك .عساتلا نرقلا لالخ ةبطرق يف

 .طخلا ريبكت ةركفو تاسدعلا ىلع ىلوألا براجتلا يف مهسأو

 رصمو ماشلا نارفأ نم لحترا دقف ؛قّوشم خیرات JS «جاجزلل

 نوكيل تويبلاو دئاوملا نيزف ةفاك ملاعلا ءاحنأ ىلإ سلدنألاو قارعلاو

 .رسيأ ةايحلا لعجت ةيلمع ةرورضو هكلام ةناكمل ًازمر



 يف دنهلا نم ةيبهذ ةعطق
 ةعصرم ءرشع عباسلا نرقلا

 حطسمو لوقصم توقايب
 حطس تاذ ةريبك ةسامو درمزو

 قلحم رئاط ةئيه ىلع «ئتان
 .توقايلا نم ةقروم ةيفلخ ىلع

 سورعلاك ضرالا"
 يتلا ةليمجلا
 ىلإ جاتحت ال
 عنص نم تارهوجم
 "اهتنتفو اهلامج ززعتل ناسنإلا

doli dileاج  

 ينانبل بيدأو بتاك

 ماخلا تارهوجملا
 دومعلا تلكش قرولاو فزخلاو جيسنلاو جاجزلا تاعانص نإف Wh تأرق امك

 .نيصلا ىتح تلصوو ايندلا يصاقآ یا اهعئاضب تقّوس ةحجان ةكلمه يرقفلا
 رحبلا نمو مجانلا نم ةجرختسم ًاعلس تنمضت یرخآ ةيويح تاعانص كانهو

 هناغرف يف زوريفلاو صم بونج ی درمزلا جرختسا دقف .نلاللاو تارهوجلاک
 ġlisss à (Badakhshan) توقايلاو

 رمحألا قيقعلا ىلع لوصحلا ناكو

 .اينابسإو نميلا يف يناميلا قيقعلاو
 ندامآ ةنيدم ىف قبئزلا ديتيربك مجانم يف ناك

Will (Almaden)مهضعب ءلماع فلأ وحن غلب 3255  

 بطحلا نولقني نورخآو .ةرفحلا عاق يف ةراجحلا عطقي

 نارفألا ةبقارمو .هتیقنتو قبتزلا رهصل رانلا لاعشال
 .ةينالا ةعانصو

 ةلهذملا ةنيمثلا داوللا نم ناك ءضيبألا بهذلا وأ :حلملا

 (نمیلاب) تومرضح يف مجانا نم ةجرختسملاو

 لفاوقب لقني ناك ءايقيرفإ لامشو ءاينيمرأو ءناهفصأو
LYIفورعلما ینارغجلا خرقلا «نازولا نسح .ةريبكلا  

 ايقيرفإ باج (Leo the African) 4583! نويلب

 :لوقي رشع سداسلا نرقلا يف طسوتملا رحبلا نادلبو
 يرخصلا عونلا نم وه ايقيرفأ نم ربكألا ءزجلا يف حلملا”

 .“صجلاو ماخرلا جرختسي امك مجانطا نم جرختسملا

 رفاوتملا جذابنسلاب لقصتو عطقت ةنيمثلا ةراجحلا تناك
 رصم !às (Ceylon) Osun 39 (Nubia) dou يف

 ةصاخو رصم يبرغ نم ءازجأ يفو ءبشلا ةدام نادوسلاو

 مدختسي ناك يذلا نورطنلا حلم ريهشلا نورطنلا يداو

 ءدولجلا ةجلاعمو ناتكلاو طويخلاو ساحنلا ضييبتل

 نإ لب .غايصلاو نيجاجزلاو نيغابصلا ىدل ًابولطم ناكو
 همدختسيو «هنييلتل نيجعلاب هنوطلخي اوناك نيزابخلا

 .اهتيرطتل موحللا وخابط

 و مست
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 ةعانصل ًانوتأ نيبت رشع سداسلا نرقلا نم ةيبرع ةطوطخم

 YoU صنلا فصي .قرزألا توقايلاو يعانطصالا توقايلا

 .نوتألا اذه لمع ةيفيك



 تارهوجم ,ناجرماو ؤلؤللاك ءرحبلا نم زونك :لفسألا ىلإ ىلعألا نم
 نآرقلا يفو .هللا مسا ةبح لك ىلع شقن .مويلا ىتح اننتفت تلاز ام

 .ىنسحلا هللا ءامسأب فرعت ىلاعت هلل ًامسا نوعستو ةعست ميركلا

 تنيز يتلا ةليمجلا ةمعانلا ئلآللا تتأ رحبلا نمو

 نوساطغلا ناك .هلك ملاعلا يف تاوانسحلا قانعأ

 فاريش برق «ییرعلا رحبلا لحاوس يف ؤلؤللا نع نوثحبي

So (Kish) GS 6, 5>9 (Shiraf)يبناج یلعو نالیس  

 كلهد ةريزج هاجت نيرحبلا لحاس لوطو يبرعلا جيلخلا
.(Dahlak) 

 سطغلا بيلاسأ ىلإ ةطوطب نبا ريشي رشع عبارلا نرقلا يف
 هرصخ ىلإ ًالبح ساطغلا طبري” :لوقيف قلؤللا نع ًاثحب
 لمرلا يف ةنوفدم تاراحم دجي رحبلا عاق يفو .سطغيو

 نيكسب وأ ,هدیب اهناکم نم اهعزتنیف .ةريغص ةراجح نيب
 تاراحملا عمجيو .ةياغلا هذهل هعم اهرضحأ دق نوكي

 هيلع بعصي امدنعو .هقنع يف قلعم دلج نم سيك يف

 ىلع لبحلا كسم نمم ةراشإ يهو «لبحلا دشي سفنتلا

 حتفيو ءيدلجلا سيكلا علخي مث .هبحسل براقلا رهظ

 .“...نيكسب اهلخاد نم محللا عطقيو «تاراحللا

 لامشب ئطاوشلا دنع ةرثكب ةيناجرملا بعشلا دجوت
 (Sardinia) ةينيدرسو ةيلقص يتريزج برق ايقيرفإ

Chasرشع يناثلا نرقلا يفارغج يسيردإلا دمحم  

 راجشألاك ومني تابن ناجرملا” :ًالئاق ةيناجرملا تاعمجتلا

 داطصُيو .نييلاع نيلبج نيب رحبلا قامعأ يف رّجحتي مث

 نم لابحو تاركب ةعومجم نم فلأتت ةركب ةطاسوب
 نم نودايصلا اهكرحي ةديدع تاطوشنأ تاذ بنقلا

 امدنع ناجرملا ناصغأ لابحلا كسمتف ءةنيفسلا رهظ

 ةيمك نوذخأيو ةركبلا نودايصلا بحسيف ءاهضرتعت
 .“كبشلا يف ةقلاعلا ةريبكلا ناجرملا
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 ةيلاملا تالماعملا
 ًاصوصخو .علسلاب ةضياقم ةراجتلا تناك .مويلا اهدهعن امك يضاملا يف ةلمعلا نكت م
 ةطوطب نبا ةلاحرلا انربخي .علسلل ًانمن عفدت تناك منغلاو رقبلاو ليإلاف .تاناويحلاب
 اوناك يدنهلا bhuabh (Maldives) فيدلاملا رزج لهأ نأ ءرشع عبارلا نرقلا يف
 ةلمعلا هذه تلصوو .ًايلاع نمثتو نزتخت تناك ذإ ةلمعک فادصألا نومدختسی
 مدختستف مويلا امأ .ايقيرفإ برغ يف (84811) يلام لثم ةديعب نكامأ ىلإ ةيفدصلا

 ًادج ةليلق دعت تالمعلا هذه نکلو .ةيندعم عطقو .دقن قاروأو .ةيكيتسالب ةلمع
 تاليوحتلا لالخ نم ماعلا لوح قلطنت يتلا ةسوململا ريغ لاومألا عم ةنراقم

 ةيدقنلا انعطق هيف ودغت موي b اممبرو .ةيلاما قاوسألا اهيرجت يتلا ةينورتكلإلا
 .مويلا ةطوطب نبا فادصأ انل ودبت امك ةيلاملا انقاروأو ةيندعملا

 ةضفلاو بهذلا تمدختساف اهتحنجأ مالسإلا راد تطسب

 تاكيش انلمح مويلا ماعلا يف انلحترا اذإو .ةيملاع ةلمع

 تالمعب اهألمن نأ دعب انظفاحم لمحب انفزاج وأ ةيحايس
 نورفاسملا ناكف رشع عبارلا نرقلا يف امأ .ةفلتخم

 وأ ريناندلا نومدختسي يمالسإلا ماعلا يف ةلاحرلاو

 ندملاو مصاوعلا يف قاوسألا نوفوطي امدنع مهاردلا

 .ةريغصلا ىرقلاو ةسيئرلا

 ةياكح عمسنسف يمالسإلا ماعلا نم انجرخ ام اذإو
 نبا انثبنی یرخآ ةّرمو .يراجتلا لماعتلا نع ةفلتخم
 لالخ نم ةنس ةئمعبس وحن لبق ماعلا نع ةطوطب

 سانلا عیبی" :لوقیف ءنيصلا نع ةشهدملا ةيلاملا هرابخأ

 ديلا فك مجحب قرولا نم عطقب نورتشيو نيصلا يف
 قوسلا ىلإ ؤرما بهذ ام اذإ ...ناطلسلا متاخب ةروهمم
 ."هب هبؤي الو هنم لبقت نلف مهارد وأ ريناند هعمو

 بهذلا نم نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ةلمعلا بلاغ ناك

 بسح ةقيقد ةقيرطب ةلمعلا نوملسملا كس .ةضفلاو

 متلك اذإ ليكلا اوفوأو” :ىلاعت هلوق يف نآرقلا تاهيجوت

 "الیوأت نسحأو ٌريخ كلذ ميقتسملا ساطسقلاب اونزو
 تايلوؤسم نم ناك ءاذهلو .(35 ةيآلا :ءارسإلا ةروس)

 دقو .اهنازوأ ةقدو ةيدقنلا عطقلا ءاقن نمضي نأ ةفيلخلا



 ةرشع لكل بهذلا نم ليقاثم ةعبسب رايعم لا ةلودلا تددح

 ريغ دعت رايعملا اذه ققحت ال ةلمع ةيأو .ةضفلا نم مهارد

 ىلإ ةهدقلا ةلمعلا عطقو ةيبنجألا ةلمعلاب قؤي ناكو .ةيعرش
 اهتيقنت داعيف ةضفلاو بهذلا كئابس عم دوقنلا برض راد

Lidsاهتواقن نم دكأتلل ًالوأ ةكيبسلا صحفتو .ديدج نم  
 .ةدمتعم ا طئالخلا ريياعم قفو اهبرضو اهرهص لبق

 ريناندلا نومدختسي ءمهعقاوم فالتخا ىلع «ماکحلا ناک

 يومألا ةفيلخلا وه ةيبرع ةلمع كس ةفيلخ لوأو .مهاردلاو

 شقن «(ع705 یتح م685 نم مکح) .ناورم نب كلما دبع
 نومدختسپ سانلا ناکو «ةيبرع SLU ةيبهذلا هربناند یلع

 ةيبهذ ةيطنزيب یرخآو .ةيضف ةيناساس ةلمع كلذ لبق
 ماع ذنم ةيبرع دوقنب نيملسملا كلملا دبع دحوف ةيساحنو

 .م692 وأ م1

 ةيطنزيبلا اهتريظن نع هذه ةديدجلا ةلمعلا ةعطق تخسن

 اههبشت تناكو ”galo“ (solidus) مساب ةفورعملا

 تايصخش ثالث روص اهيهجو دحأ ىلع ناكو ًانزوو ًامجح
 نيطنطسق سويلكاريهو (Heracles) سيلكاريبه :ةفقاو

(Heraclius Constantine)سانولكريهو  (Heraclonas) 

 :ةيبرعلاب ةداهشلا ةرابع تبتكف يناثلا هجولا طيحم ىلع امآ
 . هللا لوسر دمحم .دحاولا وه [AUI V هلإ ال ؛هللا مسي”

 ةلمعلا نأل ,روطتلا اذه ببسب يطنزيبلا روطاربمإلا بضغ
 .ةديدج ةلمع كسو ءاهضفرف .هسفانت تذخأ ةديدجلا

 ىرخأ ةديدج ةلمع كس يذلا كلملا دبع هفرصت بضغأف

 لمحيو يبرعلا يزلا يدتري وهو اهلماكب ةفيلخلا ةروص اهيلع

 ىلإ ةفاضإ ءرخآلا هجولا ىلع ةيمالسإلا ةداهشلا عم ًافيس

 ةينامث ةيطنزيبلا ةيبرعلا ريناندلا نم انلصو .كسلا نمز خيرات
 .ديدجلا يمالسإلا خيراتلا قفو ةخرؤم طقف

 روطاربمإلا ناكو ءكلذ دعب اهرادصإو ةلمعلا كس رمتسا

 ةفيلخلا سني م697 ماع يفو ىرخأ ةلمع كسب دري يطنزيبلا

 اهيلع لاكشأ ال ةيمالسإ ةلمع لوأ كسف تافرصتلا هذه نم

hard Voنآرقلا نم تايآ هتلمع يهجو ىلع شقن لب  
 مث .ةيمالسإلا ةديقعلل ًالوسر ةعطق لك تناكف «میرکلا

 يف ةلمعلا ةعطقو .م-6922691 ةهدق ةيومآ ةلمع عطق :انیم یلعألا نم ,ةعاسلا براقع هاجتا سكعب

 مهرد ءةيسلدنأ ةلمع ؛يطنزيبلا بيلصلا نم ًالدب ةرك هتمق يف تاجرد ثالث یلع ًادومع نيبت ًاراسي لفسألا
 يرصان يبهذ مهرد :ةيسلدنأ ةلمع ؛م949 ةيدهملا ءةهدق ةيمطاف ةلمع ؛ةطانرغ «لوألا دمحم يرصان يضف

 قفاوملا يرجهلا خيراتلاب خرؤم يومألا ناورم نب كلما دبع ةفيلخلل يبهذ رانيد ؛ةطانرغ یشع يناثلا دمحم
 .م-697 م6 يماعل

 ya (Muhur) فلألا ةعطق ؛ناتيروطسأ ناتيمالسإ ةلمع اتعطق تفرع

 ءصلاخلا بهذلا نم ًامارغوليك رشع ينثا لوألا نزت .رهم ةئليا ةعطقو

callsصلاخلا بهذلا نم ًامارغ 1490 طقف نزت . 

 Uahangir) 3S3 نییلوخطا نیروطاربمالل ًاساسأ ناتعطقلا ناتاه تكس

 ناهج هاش هنباو 1613 ماع (Akbar the Great) ربكأ نيدلا لالج نبا

BMI (Shah Jahan)نايعألل اياده اتمدقو 1639 ماع لحم جات دیش . 

 هنأ ركذ نينسلا تاتم رورمو .تاصوب 8 رهم فلألا ةعطق رطق ناك

 سرفلا ماكح مهلسري نيذلا ءارفسلل اهنم سمخ وأ عطق عبرأب ظفتحا

 بلاق ىف تكس عطقلا هذهب اهتنراقم نکم طقف ةدحاو ةعطقو .ءایوقألا

garق تناک رهم يتنلا ةعطق نأ ركذ امك .يفاطيربلا فحتملا  ظوفحم  

 .كلذ دعب تدقف مث 1820 ماع دنهلا

 ببسب ترهص اهنآ ْنظْیو ,ةيروطسألا عطقلا هذه نم يآ نآلا یتح قبی
 .ةقالمع ةلمع اعطق اوآر ةلاحرلا نکل .اهتمیق



 ةديحولا يه ةلمعلا هذه نوكت نأب ًارمأ ةفيلخلا ردصأ

 نم ىقبت ام مّلسي نأ ضرفو «ةيومألا ةفالخلا ءاحنأ يف

 رهصتل ةنيزخلا ىلإ ةيمالسإلا ةيطنزيبلاو ةيطنزيبلا ةلمعلا
 .توملا ةبوقع اوهجاوف اوبيجتسي مل نيذلا امأ .اهكس داعيو

 نزو نم ليلقب لقأ ةديدجلا ةيبهذلا ريناندلا نزو ناك

 ىنعتو اهب مكحتتو بقارت ةلودلا تناكو «سودلصلا
 ,قشمد يف كست ةيومألا ةيبهذلا دوقنلا تناكو .اهئاقنب

 دعبو .رخآ ناكم يف برضُت ةيساحنلاو ةيضفلا دوقنلاو
 ماقأ امك ءةفلتخم ميق تاذ دوقن ترهظ ىلوألا ةعطقلا

 تكس ًارود اينابسإو ايقيرفإ لامش حتف دعب نويومألا
 .كسلا خيراتو ةنيدملا مسا اهيلع شقن ةلمع اهيف

 e762 ماع ىتح ةلوادتملا ةسيئرلا ةلمعلا وه رانيدلا لظ

 لقنو .دادغب ةنيدم روصنملا يسابعلا ةفيلخلا ىنب امدنع
 نيلوؤسملا ءامسأ امأ .ةديدجلا ةمصاعلا ىلإ كسلا رود

 تيمس يتلا ةيضفلا عطقلا ىلع رهظت تأدبف اهنع

 نوراه يلاتلا ةفيلخلا نأل ًاليوط رّمعت مل اهنكلو .مهاردلا
 ,م786 ماع ةطلسلا مامز ملست امدنع اهنع ىلخت ديشرلا

 برض يراد طشنأ يف رصم ماكح ءامسأب ريناند برض ذإ

 ثيح طاطسفلا يف ىرخألاو دادغب يف امهادحإ ؛اتفرع

 .رصم مكاح

 م1171و 909 يماع نيب اومكح نيذلا نويمطافلا برض

 ترشتنا اهترفوو اهتدوجلو .يفوكلا طخلاب ةشوقنم ريناند

 لتحا امدنعو .طسوتملا رحبلا ةراجت يف عساو وحن ىلع

 ًالدب هذه ةلمعلا عطق اوخسن نيطسلف نويبيلصلا
 مهديلقت حوارتو ,ةصاخلا مهتلمع اوکسپ نأ قيم

 .ةئيس ىرخأو ةديج خسن نيب ی

 ریناندلا تلقتنا «سلدنألا نمو

 حتفلا دعب ابوروآ یا ةيبهذلا
 مث e711 ماع يمالسالا

 يف امهرد رانيدلا حبصأ

 .1492 ماع ىتح 1238 ماع نم ةطانرغب يرصانلا دهعلا

 شقن ةيانعب ةكوكسمو ةليقث ةيدقنلا عطقلا هذه تناك

 ةراشإو ةمكاحلا رسألا تارجشو نآرقلا نم تايآ اهيلع

 يأ ةيرصانلا ةلمعلا ىلع شقني مل .ةيروطسأ ثداوح ىلإ
 ال” اهيلع شوقنملا راعشلا نم فرعت تناك اهنكلو خيرات
 نم مدختسپ نكي مل .هسفن تقولا يفو .“هللا الإ بلاغ

 تالمعلا ىوس ةيلامشلا ةيحيسملا كلامملا يف تالمعلا

 ًابيرقت ةنس ةئمعبرأ ىدم ىلع ةيسنرفلاو ةيبرعلا

 ةفالخلا سآر ىلع دعي م رشع ثلاثلا نرقلا دعبو
 مالسإلا دالب تمسقنا لب ءاهمكحي دحاو صخش ةيمالسإلا

 اهنم لك «ةيلحم ةرسأ اهنم ًالك مكحي ةريغص ميلاقأ ىلإ
 يه امك .دوقنلا هذه تناکو .اهب ةصاخلا اهتلمع كست

 .ةلقتسلا هبش تالیودلا ماکح ءامسآ لمحت .مویلا لاحلا

 اهناف ةلقتسم ةروصب هتلمع كسی میلقا لك نأ عمو

 .ةفيلخلل ةيمسالا ةدايقلاب فرتعت تناک ًاعيمج

 ةيراجتلا تايلمعلا يف ءادألا ةقيرط اهدحو ةلمعلا نكت مم

 فرعي ام -مويلا لاحلا يه امك -اهبناج ىلإ ناك لب
 نم ةذوخأم عود« ةملکو .كص اهدرفمو كوکصلاب

 عقوما هيف مزتلي فرش باتك وهو «ةيبرعلا “كص” ةملك
 .اهتياغ ىلإ لصت امدنع علسلا ىلع هلوصح ءاقل عفدلاب

 لامعألا لجر ناک .دیشرلا نوراه نمز «عساتلا نرقلا فو

 نأ :مدقتم “يفرصم ماظن" روطت لضفب عیطتسپ ملسملا

Ki gwیلع ًابوحسم نیصلاب ((ع10) نوتناک $  
 كوكصلا مادختسا ةركف تأشنو .دادغب يف يفرصم ا هباسح
 ًاينوناق ًالام اهفصوب ءةلمعلا لقن قفالتل ةجاحلا نع هذه

 نويفرصملا مدختساف .اهلثمت يتلا بعاتم لاو رطاخم لا ببسب

 يف نوکتل .دوعو لئاسرو «دامتعا قاروأو «لدابت ريتاوف

 موهفم عيجشتبو .ةقحتسم تاكيش ةباثمب نايحألا بلاغ

 ليومت نوملسملا لعج كوكصلا هذه جيورتو لدابتلا ريتاوف
 .ةنكمم ةيملاعلا ةراجتلاو ةراجتلا



 .رشع عبارلا نرقلا راجت نع ينف عابطنا



 ارتلجنإ) ايسرم كلم ءاًفوأ كلملا دلق

 هس يذلا يبهذلا رانيدلا «(ًاقحال

 دوعي يذلا يسابعلا روصنملا ةفيلخلا

 اهكس .م774 /ه157 ماع ىلإ هخيرات

 ناتداهشلا اهيلع ءًابيرقت لصألا قبط
 مساو ءنيهجولا دحأ ىلع ةيبرعلاب
 .رخآلا هجولا ىلع ةينيتاللاب افوأ كلملا

 ةيلودلا ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا مسر ةداعإ ىلع ةيرثألا تافاشتكالا انتدعاس

 Lll o لك يف ةيمالسإلا ةيدقنلا عطقلا فالآ ىلع رثُع امدنع ةنس ىتئمو فلأ لبق

 .ابوروأ ءاجرأ فو ةيفاندنكسإلا دالبلاو ادنلنفو

 مايقلا ءانثأ يف ًاضيأ ةلهذم ةلمع ةعطق تفشتكا

 نمض نآلا يهو .ةدحتملا ةكلمملا يف ةيرثأ تايرفحب

 "يبهذلا سوكناملا” ناك .يناطيربلا فحتملا يف ةعومجم
GSS6 goluy (Gold Mancus)اضف اش  Bas yal 

 Boj g yS SOYI (King Offa) كلمما نماثلا نرقلا يف

 كس لخدأ هنأ امك .(ًاقحال ارتلجنإ Mercia) Lupo كلم

 خرولا ؟يبهذلا سوکنالا" ین بیرغلاو .ةيضفلا ةلمعلا

 رانيدلا نم ةخسن هنأ :م774 ماعل قفاوملا ه157 ماع يف

 .يسابعلا روصنملا ةفيلخلا هكس يذلا يبهذلا

 هيلع شقنو ةنس 1230 نم رثكأ "سوكناملا” رمع غلبي
 هل كيرش ال هدحو .هللا الا هلا ال" :ةيبرعلاب تاملک

 شماه یلع شقنو «یرخآ ةداهشو "هللا لوسر دمحم
 نيدو ىدهلاب هلسرأ يذلا هللا لوسر دمحم” :ةلمعلا

 . هلك نیدلا یلع هرهظیل قحلا

 si eI ol يف يلصألا رانیدلا نع “سوكناملا” فلتخي

 485 lll" (OFFA REX). افوأ” ةرابعب همساب هرهم

 ياحي ارتلجنإ كلم لعج يذلا ببسلا يف ءاملعلا راح



3 

 v m 1 ایم سس
Kirg the Pty, |HATFIEL 

i W s 
 حج

= ۳ rm E. 

  dرو

miren 

 نكلو «مالسإلا قنتعا هنإ مهضعب لوقي .ةيبرع ةلمع
 همدختسيل وأ :ةراجتلل هعنض هنأ ًالامتحا رثكألا ةياكحلا
 ربع سدقلا ىلإ نورفاسي امدنع نويحيسم لا جاجحلا
 سوكناملا نوكي نأ نكمي ال ديكأتلابو .ةيبرعلا يضارألا

 كلللا” ةملكف ؛ءاطخأ يبرعلا صنلا يف نأل عنصلا يبرع
 ةملك يفو ,ةبولقم تءاج نوک طخب ةشوقنلا “افوأ
 اهكس ىلوت يذلا نأ حجرملاف اذلو .يئالمإ أطخ “ةنس”
 .ةیبرعلا ةعطقلا دلق ينوسکس عناص

 ةلمعلاو ةيمالسالا ةراجتلا ريثأت یلع ةريثک ةلدآ تدجو

 عطق نيبتو .ضرألا يف ةنوفدم ابوروأ يف ةيمالسإلا
 ًايضف ًاسنب ركتبا اًفوأ كلما نأ كلذك ةفشتكملا ةلمعلا

 ناكو .يسابع مهرد فصن هنومضمو هنزوب ياحي
 oylus gl (Cherlemagne’s denier) ناطراش رانيد

 Lj امك .مهردلا يثلث esL (denarius) لدعم

 (Byzantine miliaresion) يطنزيبلا نويسيرايليما

 .ةيعونو ًانزو يبرعلا مهردلا ىواس ىتح

 يذلا نيملسملا ريغ نم ديحولا مكاحلا اًفوأ كلملا نكي م

 ريمألا كس ءرشع يداحلا نرقلا يفف .ةيبرع ةلمع كس

DYFED 

Meu rie 

52.43: Acitiisld and Curium. aun a tnc 

Mj, xa mo: Me 

 (Alfonso VIII) نماثلا وسنوفلأ ييلوثاكلا ينابسإلا

 ريمأ” هنأب ديفت ةيبرع تاملك اهيلع شقن ةيفرخز ةلمع
 .“حيسللا ةسينك مامإ” وه امور يف ابابلا نأو “كيلوثاكلا

 ةطيرخ :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 نرقلا يف ةدحتملا ةكلمملا

 Ég كلما ناك امدنع نماثلا

 كلما دنع ناك ؛ايسرم مكحي

 (Charlemagne)» ناطراش

 ةينامورلا ةيروطاربمإلا سسؤم
Lu ARI"ىمست ةلمع ةعطق  

 ةملكلا نع ةذوخأم لءمنء#

 يواست تناكو ."رانيد” ةيبرعلا
 ًالوادتم ناك يذلا مهردلا يثلث
 .يمالسإلا ماعلا يف
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 فرعي ملع بطلا“

 ندبلا لاوحا هب

 ظفحيل ءاهلاوز وا

 ةلصاح ةحصلا

 .”ةلئاز اهدرتسيو

 ماعلا رکفلملا نیس نبا

 نرقلا ق شاع «بيبطلا

 هباتك نم ءرشاعلا

 بطلا ف نوناقلا”

 ىفشتسملا :عبارلا لصفلا

 ريياعمب ًادج ًامدقتم جالعلا ناكو ,لباقم الب عيمجلل ًاحاتم ةنس فلأ لبق بطلا ناك
 يهاضت ةيمالسإلا ةيبهذلا روصعلا يف تايفشتسملا تناكو .رصعلا كلذ
 عضوتو ,ةحاتملا ةيبطلا فراعملا لضفأ رفاوتت تناك ثيح ,ةرصاعملا تايفشتسملا

 اذه نإ لوقلا نكميو .ناجملاب ىضرملا ةراشإ نهر ةنيمثلا ةيبطلا ةفرعملا هذه
 تامدخلا ترهدزا دقو .“ةيموقلا ةيحصلا ةمدخلا” ماظنب رشبي ناك يحصلا ماظنلا
 نوسفانتي نوملسملا ماكحلا ناكو ًاريبك ًاراهدزا يمالسإلا عمتجملا يف ةيحصلا
 اهضعب زيمت .تاناتسراميبلا ىمست يتلا ةمخفلا تايفشتسملا ءاشنإ ىلع
 ميدقتل ىعست تناكو ,نيتاسبلاو قئادحلاب ًاطاحم ناك رخآلا اهضعبو ,ةماخضلاب
 .اقيسوملاب جالعلا كلذ يف امب ,ىضرملل ةمدقتم ةيعامتجا تامدخ

 ةلمعتسملا ةحارجلا تاودأ تناك امك ,اهل ًاصيصخ ممصت تايفشتسملا تامدخ تناك
 مدختست نوملسملا نوحارجلا اهركتبا يتلا طقالملا تلاز امو .مدقتلا ةياغ ىف

E E OE EE EEE ESE E gia۱  
 ةطايخلاو ةمظتنملا تاحاقللاو (ءاضيبلا هايملا) تكارتكلا تايلمعك ةقيقدلا تاجالعلا
 يبطلا ميلعتلا ناك امك ,ةيداعلا ةسرامملا نم ًاءزج دعت ماظعلا ريبجتو ةيلخادلا
 .ةيميلعتلا تایفشتسملا يف يرجي روطتملا



 يف نولوط نبا دجسم نارظنم

 لوأ هب قحلأ يذلا ةرهاقلا

 .ًاناجم ىضرملل ءاودلاو

CaL we هو ] J | + 

 ميدقت يف ةنس فلأ لبق تسسأت امك يمالسإلا ملاعلا يف تايفشتسملا ةفيظو تلثمت

 ىوأملا ريفوت نمو ءةهاقنلا ی جالعلاب ًاءدب ةيعامتجالاو ةيحصلا تاليهستلا نم ددع

 ىعري يمالسإلا عمتجملا يف يحصلا ماظنلا ناك .نينسملا دعاقت تويب ىلإ نيجاتحملل

 ميدقتب ًايناسنإو ًايقالخأ ًامازتلا اومزتلا نيملسملا نأل ,ریقفلاو ينغلا «ةفاك سانلا

 .اوناك نم ًانئاك ؛ىضرملل جالعلا

 ةينيدلا تابهلاو تاقدصلاب لّوَمت تايفشتسم لا هذه تناك

 ناك اهفيراصم نم ًاردق نأ عم “فقولا” مساب ةفورعملا
dbدراوملا ريفوتل وأ ةنايصلا ضارغأل ةلودلا ةنازخ نم  

 ةيبطلا تابلطتملا فلتخم ىلإ ةيودألا ءارش نم ةيرورضلا
 ليومتلا اذه لضفبو .نيلماعلاو ءابطألا روجأ ءادأو

 ال ًاءزجو يملعلا بطلل ًاعالق تايفشتسملا تحبصأ

 دعب «نينرق نم لقأ يف كلذو ةنيدملا ةايح نم أزجتي
 .ديشرلا نوراه دهع يف دادغبب ىفشتسم لوأ سيسأت

 تناكو ءىضرملا جالعل لكايهو دباعم قيرغإلا ىدل ناك

 ءافشلا ةركف ىلع موقت لكايهلا هذه يف ةيحصلا ةيانعلا

 .ةسرامملاو يملعلا ليلحتلا ىلع موقت امم رثكأ يزاجعإلا

 ىفشتسم” يه ةيطنزيب ةيريخ ةسسؤم تئشنآو

(zig (xenodocheion) "sb ,sJlءاويإل نكامأ ًايفرح  

 ثيح ىفشتسملا ماظن ىلإ نكمت ام برقأ دعت .ءابرغلا

 .ءارقفلاو نيلولعملاو نيموذجملاو ىضرملل ةياعرلا مدقت

 دادغبب ةيمالسإلا تايفشتسملا تسسأ نماثلا نرقلا يف

 ىنعت تناك ذإ “ءابرغلا تايفشتسم” هبشت ًانايحأ تناكو

 ىفشتسم لوأ نأ ديب .نيزوعملاو نيلولعم لاو نيموذجملاب
 ,م874و 872 ماع ةرهاقلا يف ميقأ ةملكلل لماكلا ىنعملاب

 مهل مدقيو ىضرملا جلاعُي ناكو ءنولوط نب دمحأ هأشنأ

 نورقلا ريياعمب ًاروطتم ىفشتسم ناك .لباقم الب ءاودلا

 ىلع ىوتحا ؛قّدصيال داكي ًاروطت ىطسولا ةيبوروألا
 ةبتكمو ءءاسنلل رخآو لاجرلل دحاو مامحتسالل نیینبم

Autىلإ ىضرملا لوخد ىدلو ..ةيسفنلا ضارمألل مسقو  



 ةنيمثلا مهءايشأو مهبايث نوعدوي اوناك ىفشتسملا اذه

 ةصاخ ًابايث اوحنُم نأ لبق اهظفحل هيلع نيمئاقلا ىدل

 .مهتّرسأ ىلإ نوهجويو

 نم ربكأ ىفشتسم ىرخألا ةمهملا تايفشتسملا نمو
 م982 ماع ميقأ يذلا دادغب ىفشتسم وه قباسلا

 سسأت امك .ًابيبط نيرشعو ةعبرأ نم ةيبط ةئيه هتززعو
 وه اذه نم ربكأ ىفشتسم رشع يناثلا نرقلا قشمد يف

 ملع سيردتب ةسسؤملا هذه تزيمت .يرونلا ناتسراميبلا

 وحارجو «نوقالحلاو ,ةيودألا يف نوصتخملا ناكو «بطلا
 ,نوماعلا ءابطألاو ,نویعلا ءابطأو ءريبجتلاو ميوقتلا

 رشع ثلاثلا نرقلا يف عضو يبط جمانرب قفو نوربتخُي

 .ةررقم صوصن ةعومجم ساسأ ىلع

 یفشتسم اهرهشأ «ةريبك تايفشتسم ةثالث ةرهاقلا يف ناك

 نرقلا ف يولملا نووالق روصنملا هدّيش يذلا يروصنملا

 ءانثأ يف يولك عاضقب هتباصإل ةجيتن كلذو .رشع ثلاثلا
 ةديجلا ةجلاعملا جلوع املف .ماشلا ىلع ةيركسع ةلمح

 هلثا ام ئشني نأ مسقأ قشمدب يرونلا ناتسراميبلا يف
 .ةرهاقلا يف مكحلا ىلوتي ااح

 ةعبرأ هيف ناكو م1284 ماع يروصنملا ناتسراميبلا ينب
 هسفنب ناطلسلا دكأت .ةروفان اهنم لك زكرم يف ءلخادم
 ءىضرملا ةياعرل ةلماكلا ةزهجألاو ءابطألاب هديوزت نم

 نمم ثانإلاو روكذلا ةياعرل تاقفارمو نيقفارم نيع امك

 شرفلاو ررّشلا ةنايص امأ .ةلصفنم فرغ يف نولزعي اوناك
 .ةمظتنم ةيانع عضوم تناكف ةيصوصخلا قطانملاو

 .ىفشتسملا ماسقأ لك يف ةرفاوتم ةيراجلا هايللا تناكو

 ميلعتلل ةفرغ ىنبملا نم ءزج يف ءابطألا سيئر يطعأو
 ىضرملا ددع ىلع دويق عضوت مو .تارضاحم لا ءاقلإو

 ىلع لصحي ضيرملا ناك ًانايحأو :جالعلا نوقلتي نيذلا

 .لزنملا يف هجالع ةعباتمل مزاللا ءاودلا

 ترشتنا ىلوألا ةيجذومنلا تاسسؤملا هذه نم ًاقالطناو

 ىلإ تلصوف .يمالسإلا ماعلا ءاحنأ يف تايفشتسملا

 عيمج اهب بجعأو .ايقيرفإ لامشو ةيلقصو سلدنألا

 نويبيلصلا صخألابو ,ةفلتخم راطقآ نم نیلقنتلا راجتلا
 رارغ یلع ةلثامم ةمظنآ ةقحاللا لحارطا 3 اوروط نیذلا

 دونج مهو .(10:مناهلنع6) ةيترابسالا ناسرفلا ةبيتک

 .نینطاوملل جالعلا ریفوت ةفيظو مهیلا تلکوآ نویسنرف
 ةماقإ يف نوملسملا ءابطألا دعاس «قايسلا اذه يقو

 ىفشتسم اهيف Le ءابوروأ بونج يف تايفشتسملا تارشع
(Salerno) pyluايلاطيإ بونج . 

 اورادآف ,ةرادإلا نوؤش يف ةيلاع ةيافك ىلع نوملسملا رفوت
 ليبس ىلع رشع يناثلا نرقلا يفف .ةردقمب تايفشتسملا

 ةرادإلا ةقيرط ءيسلدنألا ةلاحرلا ءريبج نبا حدتما لاثملا

 تناك فيك فصوو قشمدب يرونلا ناتسراميبلا يف

I" 

 ءارقفلا ىضرملا
 ءاسنلاو لاجرلا نم
 مهتاوادمل
 مهرب نيح ىلإ
 ,مهئافشو

 وه ام فرصيو
 ,ةاوادملل هيف دعم

 ىلع راكنإب ضيرعت
 ,ضارتعا الو ,كلذ
 لضف ضحمل لب
 ." میظعلا هللا
 رفشتسطا ءاشنا روتسد

 ةرهاقلاب يروصنلا



 .سنوتب ناوريقلا ىفشتسم

 ةسسؤم يداليطملا عساتلا نرقلا يف ناوريقلا ىفشتسم ناك

 فرغ كلذ يف امب ًادج ةمظنم تاعاق تاذ ةثيدح ةركتبم

 نوموادي ءابطأو ,مهتعلاطمو ىضرملا ةالصل دجسمو ,راظتنالا

 نيب نمو .بطلا نوسراه ةمثأ نم قرفو ءتاضرممو «ماظتناب

 ماظعلا ميوقتو دصفلا تايلمع ءارجإ اهنودؤي يتلا تامدخلا

 برق ينب نيموذجملل صاخ حانج ىفشتسملا يف ناكو .يلاو

 ريذنو رش ةمالع موذجملا دعُي ناك تقو يف ناوريقلا ىفشتسم

 اهتنواع ةلودلا ةنيزخ هترفوف ىفشتسملا ليومت امأ !مؤش
 .نینطاولا مارک نم ةيخس تاعربت

 lel] adds AIS اهنر)ا ىضرملل ةماعلا ةطلضللا ىغرت
 .(اهعون نم مدقألا يه

 ربكأ يرونلا ناتسراميبلا دعي” :ريبج نبا لاق

 فرشم هيف ءقشمد يف ًادايترا امهرثكأو نيناتسراميبلا
 ةمزاللا تاقفنلاو یضرلا ءامسأب تالجس ةنایص هدیب

 ةحيبص ءابطألا نأي .كلذ هباش امو ءةمعطألاو ةيودألل

 ةحجانلا ةيودألا دادعإب اورمأيو ىضرملا اوصحفيل موي لك
 .؟ضیرم لکل ةبسانملا ةمعطألاو

 دوجو ىندألا قرشلا يف هلاحرت ءانثأ يف ريبج نبا ظحالو
 ءاهب رم يتلا نادلبلا يف ةنيدم لك يف رثكأ وأ ىفشتسم
 نم تاناتسراميبلا دعت” :لوقلا ىلع هزفح يذلا رمألا

 .*مالسالا ةمظع ىلع نيهاربلا لمجأ

 ندبلا للع جلاعت ال ريكفتلا ةحتفنم تايفشتسملا تناك

 يزارلا هيف لمعي ىفشتسم دادغب يف ناك دقف ءبسحف

 .ًاضيأ ةيسفنلا ضارمألا جلاعي

 ةمجرت نم ذوخأم ايلاطيإ بونجب ةيبطلا ونريلاس ةسردمل ريوصت

 نينرقلا ىلإ دوعت انيس نبال “بطلا يف نوناقلا” ةطوطخملا ةينيتال
 .م15و م14
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 ءارو نوفقي مهملعب نيفوغشلا بابشلا لبقتسملا ءابطأ نم دشح دهشم نإ
 اوؤشنأ نيملسملا نأل ءنيرشعلاو دحاولا نرقلا ىلع ًاديدج سيل ماقملا يلاع حارج

 ةيلمعو ةيرظن ًاسورد ميقت تناكو .تلخ ةنس ةئمنامت لبق ةيعماج تايفشتسم

 يه امك ءيدرف لكشبو تاعومجم يف متي ميلعتلا ناك

 ةريبك ةعاق يف دقعت تارضاحم لا تناك .مويلا لاحلا

 ىمسي نم ةيبط ةطوطخم يف أرقي ثيح ىفشتسملاب
 وأ سيئرلا بيبطلا حرطي اهدعب .«“ئراقلا بیبطلا"

 .اهنع بيجيو ةبلطلا de ةلئسأ حارجلا

 ءابطأ عم ًاصوصن نوسردي نوملسملا ةبلطلا ناك

 يمالسإلا ملاعلا يف ًارفاوتم قرولا ناك امو ءنيروهشم

s 

 بتك مويلا ىتح تظفح ةيبط تاطوطخم ترشتنا دقف

 هذه تناكف ابوروأ يف امأ .“صاخلا همادختسال” اهيلع

 .بلاطلا اهيلع لصحي ام ًاليلقو قردان اهتاذ صوصنلا

 بيردتلا نم رخآ عون دجو سيردتلا ىلإ ةفاضإلابو
 بوانملا بيبطلا ةبلطلا نم ةعومجم هلالخ عباتت يبطلا

 بيردتلا اذه يظحو :ءىفشتسملاب هتالوج يف حارجلا وأ

 نوبقاري ًامدقت رثكألا ةبلطلا ناكو .صاخ مامتهاب
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 هذه لثم نم ةدحاو قشمدب يرونلا ناتسراميبلا ربتعي
 مكحي ناك يذلا 4 35$ نيدلا رون هأشنأ ,ةيبطلا سرادملا

 ىلإ هيلع فارشإلاو هترادإ دنسأو ءرشع يناثلا نرقلا يف

 رون مساب ناتسراميبلا يمسو .يلهابلا دجم ما يأ بيبطلا
 بتك هيف ناكو ءةيئاودلاو ةيئاذغلا نؤملاب a553 نيدلا
 .ةصاخ ةعاق يف ةيبط

 ةيبطلا ةايحلا هيف معربتت ًاناكم ىفشتسملا اذه ناك

 بيبط مدق رشع ثلاثلا نرقلا علطم يف مث .رهدزتو
 ,ليلق بتارب هيف الوأ مدخ راوخدلا نيدلا بذهم ىعدي
 ةنهملل ةصاخلا هتسرامم نم عمج هتيص عاذو رهتشا اطو

 ةايحلا راسم نإ .قشمدب ةيبط ةسردم أشنأف «ةريبك ةورث

 .مويلا ءابطألا نم نيريثكلا ىدل ًافولأم دعي اذه ةيلمعلا

 يرونلا ناتسراميبلل ةيبطلا ةسردملا ف سيردتلا سرام

 ًانايحأ نوعمتجي اوناكو ءنيروهشملا ءابطألا نم ددع
 ةيبط تاعوضوم نوثحبيو نيدلا رون ناطلسلا دنع
 el al» تارضاحم ىلإ ىرخأ نايحأ يف نوعمتسيو

 نمو .هتبلط ىلع اهيقلي ناك يتلا «ناتسراميبلا ريدم

 ةسردملا يف اوجرخت نيذلا نيروهشملا نيملسملا ءابطألا

 وهو ءرشع ثلاثلا نرقلا نم «ةعبيصأ يبأ نبا ةيبطلا
 “ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع” ريهشلا باتكلا فلؤم

 نباو ءيمالسإلا بطلا خيرات يف ًايساسأ ًاردصم دعي يذلا

 يذلا وهو «ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا فشتكم سيفنلا

 مهف وحن ةديدج ةوطخ رهابلا فاشتكالا اذهب لجس

 .ةيرشبلا ايجولويزيفلل لضفأ

 ةروص :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ًاسيئر ًابيبط نيبت ةرغصم

 لخدم ؛ينامثعلا رصعلا نم

 .قشمدب نيدلا رون ناتسراميب

 ىلإ مويلا ىفشتسم ا ءانب لوحت

 .مولعلاو بطلا فحتم

 بطلا سردي نم“

 امأ ,ةطيرخ ريغب
 بطلا سردي نم
 ال هنإف ىضرم الب
 Taal" رحبی

 رلزوأ مايلو ريسلا
«(William Osler)بيبط  

 (م1919 - م1849) يدنك



 يروس يراكذت عباط :راسيلا

 ةروص نيبي 4 ماع رداص

 .يوارهزلا ءيسلدنألا حارجلا

 ناقتإلا تاودأ

 اذه عضي .شامق ةعطقب ةاطغم ةينيص لمحي صخش اهلخدي ةفرغ يف كنأ روصت
 ةبيرغو عنصلا ةليمج ةيندعم ةادأ نيرشع نع ءاطغلا فشكيو ةينيصلا صخشلا

JSتايفشتسم نمو «مويلا تايفشتسم نم ةيحارج تاودأ هذه” :لوقي مث  

 ؟كلذ عيطتست لهف .“نيتعومجم ىلإ اهمسقت نأ كيلعو .تلخ ةنس فلأ نم رثكأ

 دوعي يتلا ةهدقلا تاودألا ذإ ؛ةلهس ةيلمع هذه «معن” :بيجت نأ كلابب رطخي اهر

 ريغ رازج ساومآ ىرحألاب يهف ءةليقص ريغ ةنشخ نوکتس ةنس فلأ ىلإ اهخيرات
 .ررقت نأ لبق يتأي ام أرقا نكلو .“ةمدقتم

 (cil! OB نمز ةيبونجلا اينابسإ ىلإ انتلحر يف دعنل

 نب فلخ مساقلا ابأ ىعدي عراب حارج ىلع لخدن
 Abulcasis wb oyl $ Sgh„ ءيوارهزلا سابعلا

 “فيلأتلا نع زجع نمم فيرصتلا” باتك فلؤم هنإ
 اهنع ديزملا ةءارق كنكمي) ةيقيقح ةيبط ةعوسوم وهو

 مسق فو ءلصفلا اذه نم “يبوروألا بطلا” مسق يف
 .(“تيبلا” لصف نم “ةفاظنلا”

 فصت “ةحارجلا ف” ناونعب ةلاقم “فيرصتلا” باتك يف

 ناك .ةيحارج ةادأ يتثم ىلع ديزت ةلهذم ةعومجم

 لوح هنأل ًايروث ًاموهفم دعي ةحارجلل تاودألا ريوطت

 ضعب ترفح نأ ذنمو .بيرجتلا ىلإ لمأتلا نم بطلا
 تناك ءةهدقلا رصم روبق يف ةيحارج تاودأل لاكشأ

 ةيحارجلا تاودألا فصت بطلا خيرات يف ةلاقم لوأ هذه

 ميمصت نآ عقاولاو .اهلامعتسا ةيفيك حرشتو ,لیصفتناب
 اهمظعم ىلع أرطي م ثيحب ًادج ًاقيقد ناك تاودألا كلت

 oja تناکو ءةنس فلآ لالخ ةفيفط تارييغت ىوس

 ءابوروأ يف ةحارجلا سسأ تسرأ يتلا يه تاحورشلا

 يف هراشتناو ةينيتاللا ىلإ يوارهزلا باتك ةمجرت دعب
 .ةيبوروألا ةيبطلا طاسوألا يفو تاعماجلا

 قيقحتل ناقتإلا ةغلاب تاودأ نع لصاوتملا ثحبلا حبصأ

 ةسرامملا دعاوق نم ةعبتم ةدعاق ةقدلا لاع ىوتسم

 مولعلا يف ةيساسألا ةدعاقلا يه امك «ةيمالسالا ةيملعلا

 روكذملا هفلؤم يف يوارهزلا فصو .مويلا ةثيدحلا

 اهقفرأو «ةحضاو ةيودي موسرب ًانيعتسم ةيبطلا تاودألا

 فورظلا نيبو ءاهلامعتسا ةيفيك نع ةلصفم تامولعمب

 :يكلا نع لوقي ءلاثملا ليبس ىلعو .اهيف مدختست يتلا

 ' ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
>. SYRIAN ARAB REPUBLIC 
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 يف بهذلا مادختسا نإف نومدقألا ءابطألا هاري ام قفو”

 مادختسا یرأف انآ امآ .ديدحلا مادختسا نم لضفأ يلا

 sels" عرسأ ديدحلا

 ةجلاعم يف (درجمما) فيرجتلاو طشقلا ةادأ نع بتكو

 ىلع “روسان” مسا ءابطألا قلطي” :يموشيخلا روسانلا

 امدنعو .؟ةنضغتم ةلتک* سانلا نم ةماعلا هیمسپ ام

 ًاقبسم ةرداصلا تامیلعتلا بسح واک وآ مسیه اهجلاعت

bgدنع مرولا رتب نم ذئدنع صانم الف ,ضیرطا فشپ  

 ىتح هيف دوجوم لا لئاسلاو ديدصلا لک جارخاو هجوضن
 هطشقا ًاداوس وأ ًارخن ىرتو مظعلا لصت امدنعو .مظعلا

 “ةنشخلا سأرلا” ىمستو ةروصلا ف ةنيبمما كلتك ةادأب

 هنكلو رزلاك رودم اهسأر .يدنهلا ديدحلا نم عنصتو
 اهعض .ةرشبملا وأ دربملا طوطخك ةمعان طوطخب روفحم

 اهايإ ًاطغاض كلمانأب اهرودو مظعلا يف ةلعلا ناكم ىلع

 طشق دق باصملا مظعلا نأ نم دكأتت نأ ىلإ كديب ًاليلق

 تاجالعي ناكملا دمض مث ,ةديدع تارم كلذ لعفا .ًامامت

 يفش ام اذإف .فيزنلا فقول ةيومدلا ةيعوألا ضبقت

 ةئياجلا قفدت لظو كانه ديدج نم محللا دلوتو ناكملا

 نيعبرأ دعب سكتني مو (حورجلا نم جرخي ىمدم ديدص)
 .“ًامامت يفش هنأ ملعاف ,ءيش رهظي مو مروت الو ًاموي

 ةديدع تاحفص ةيليلحإلا تايصحلا عوضوم لتحا

 يسلدنألا بيبطلا اذه حصن دقو .يوارهزلا فلؤم نم

 هذه قحسل بقثلا وآ ؟بعشلا" یمست ةادآ مادختساب

 ...داح ثلثم فرط اذ ًایذالوف ًابيضق ذخ" :لاق .تایصحلا

 مث ءارولا ىلإ قلزنت اليك ةاصحلا برق ًاطيخ طبراو
 ىتح هردأ ءةاصحلا ىلإ لصي ىتح فطلب بيضقلا لخدأ

 نم ةاصحلا ىلع طغضاو ءلاحلا يف لوبلا جرخيف ءاهبقثي

 نإف .لوبلا عم جرختو تتفتتف كعبصإب اهقحساو جراخلا

 puel duas gus" م

o13UI (Spink) és (Lewis) (59) cosامجرت  
 نإ” :امهلوقب ةادألا هذه ةلاصأ ًاثيدح يوارهزلا باتك

 ةلآ) يقيقحلا خاضرملا هنأ ودبي اذه يوارهزلا راكتبا

 نورق ةدع لبق (ةرارلا فو .یلکلا يف ىصحلا تيتفت

 ةحارجلا لوح ,ادئار املاع يوارهزلا لظ"

 تاودالل هموسرو هحورش نآ .حیرشتلاب
 iha هماهسا ىلع ىقبا اراكتبا دعت

 نیذلا لامعآ يف ارثؤم رمتساو
 ."هدعب اوواج

(Lucien Leclerc) IS} Skwg)يسنرفلا بطلا خرم  

 رشع عساتلا نرقلا à “go بطلا خيرات” باتك فلؤمو

  : roue Bos Y Bsماعم يح عشر 1932

  DE V M incundtis præpone, &præponet ipfete: honoraاهزجنأ ىتلا ىلا ةيلمع نيبي

pe ee s eum, & honorabit te:tíme cum , & fecurus 

: cuncta experieris 5 ينوه رکلا دراریج Gerard of) 

 ةمجرتلا اهضرعت امك

 .يوارهزلا باتكل ةينيتاللا



 نورقلا يف ماظعلا نيحارجلا راصبأ هنع تباغ .تلخ

 --دیمع digs (Cômethe) لثم ىطسولا ةيبوروألا

 “اهركذ ىلع مهنم دحأ تأي مو «ةيلسانتلا ةيلوبلا ةحارجلا

 .يليبشإلا بيبطلا ءرهز نبا لخدأ رشع يناثلا نرقلا يف

 بيضقلا فرط يف ةسام تبثف زاهجلا اذه ىلع ًانيسحت

 ةيلمع ءارجإل ًانيكس عنص يوارهزلا نأ امك .يذالوفلا

 اهعرتخا اهرو ءيوارهزلا اهفصو يتلا ىرخألا تاودألا نم

 ماجحألاو ةعونتملا لاكشألا تاذ يكلا تاودأ «هسفنب

 مدختست ًادج ةداح نيكاكس يهو .عضابملاك «ةفلتخملا

 تاذ يهو .رينانصلاكو ءقشلا نم ةفلتخم عاونأ ءارجإل

 فرعتو .مدختست تلاز ام .داح يرتاد فصن فرط

Eلخدت ةداحلا ريغ رينانصلا هذه تناك) اهتاذ ةقيرطلاب  

lira ediطقالمطاكو ء(ةيومدلا تارثخلا نم اهفيظنتل ةدروألا يف انا اه  

 كاسمإلل مدختست 5 نيضبقم تاذ ةيندعم تاودأ يهو طشاقملاو ,ةفلتخملا هلاكشأب

 قحسل نيكف تاذ ءقحس طقالم كانهو) هبحسو جیسنلاب ةحارج يف ةمدختسم لا (دراجملا)

 ديلوتلا طقالمكو ءاهجارخإو ةناثملا يف ةيلوبلا تايصحلا .ماظعلا ميوقتو ريبجتلا
 . نم نینجلا بحسل ةممصملا يرئادلا فصن فرطلا تذ ي |
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 وهو يوارهزلا نيبت ةينف ةروص

 ةيحارج ةيلمع يرجي | ۱
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 ةحارجلا رع

 ذاقنإل مهتايح اوفقو سانآ تاراکتبا نم نورق مکارتل مدقتم جاتن ةثيدحلا ةحارجلا

 ةنس فلأ لبق اينابسإ بونج يملسم بولق يف ضبني ناك كلذ نإ .نيرخآلا ةايح

 ةماعلا ةحارجلاو ,ةيعوألا ةحارج :ةحارجلا نم طامنأ ةثالث نوملسملا فرع ثيح

 باتك نم ةرغصم ةروص
 نيدلا فرشل “ةيناخلا تايحارجلا”

 سماخلا نرقلا يف ولغأوجنوباص
 نيبتو ىضرملا ةجلاعم حرشت ءرشع
 فرش ناك .ةعونتم ةيحارج تاءارجإ
 .ايكرتب ءايسامأ نم ًابيبط نيدلا

 .ريبجتلاو ميوقتلا ةحارحو

 ةورذ مايأ ةبطرقب ميقي نيملسملا نيحارجلا رهشأ ناك

 سابعلا نب فلخ مساقلا وبأ هنإ .ةيمالسإلا ةراضحلا

 oS Abulcasis euL برغلا يف فورعملا «يوارهزلا

 ,ةسرامملاو ريكفتلاو ةظحالملا نيب يبطلا هلمع يف جزم

 ةيرقبعو ةراهم هاضرم نم ضيرم لكل بيجتسي ناك امك
 يسلدنألا ةفيلخلا طالب يف رهتشاو هتيص رشتناف «نيتيلاع

 .ًازراب ًاحارجو ًابيبط روصنم ا

 تاءارجإ لاخدإب ةحارجلا ماع يف ةروث يوارهزلا ثدحأ

 ىتئم ىلع اهددع olj ةرکتبم ةيحارج تاودأو ةديدج

 فیرصتلا" ریهشلا هباتک ین مدق امک قادآ

 ;DU يف ةحارجلاو ةلديصلاو نانسْألا بطل ًالصفم
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 ًاضرع روكذملا "

 بطلا دعاوق مومعلا یلع ؟فیرصتلا" باتک دطو دقو

 يف هبنجت يغبني امو هلمع يغبني ام ىلع ديكأتلاب يلمعلا

 نيذلا قبس يتلا تازاجنإلاب ةمئاق يوارهزلا ىدل ناک

 ىلع عالطالا دنع ئراقلا رمغتو ءاهيلإ هدعب نم اوؤاج
 ةيحارج تاءارجإ ركتبا دقف .ةرثؤم ةعتم ةيتاذلا هتريس

 تلاز ام يتلا ةيلخادلا ةطايخلا ةشمح لثم ةديدج

 ةيحارجلا تايلمعلا طسبأ يف مويلا ىتح مدختست

 (0هغ ©40) (ةباّضُقلا) ةشمحلا نأ ودبيو .اهدقعأو

 .مسجلا اهلبقتيو لالحنالل ةلباقلا ةيعيبطلا ةداملا يه

 ةلوتفم ًاطويخ ةيحارجلا ةطايخلا يف يوارهزلا مدختسا
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 ةشمحلا ةدام مادختساو ةيلاحلا ةحارجلا تاودأ فلتخت ال

eg (Catgut)ةنس فلأ لبق يوارهزلا هركتبا امع . 

 ةيقيسوملا تالآلا راتوأ اهنم عنصت يتلا ةداما نم

 يف ةشمحلا مدختسا نم لوأ ناك هنأ عمو .اهسفن

 ءاعمأ مادختسا ىلإ يزارلا هقبس دقف ,ةيلخادلا ةحارجلا

 .ةّيجراخ ةيحارج تايلمع يف تاناويحلا

 ثدحآ ,يرقبع وحن یلع ةلاح لکل هتباجتسا لضفبو
 ةدع قرطب ةيبطلا تاءارجإلا يف ةروث يوارهزلا

 ,ةليدب ماظع تيبثتب ةدوقفملا نانسألا نع ةضاعتسالاك

 ةلقلقتملا كلتب ةميلسلا نانسألا طبر ةيفيك فصوف

 ةيدثألل ةيحارجلا ةجلاعملا لخدأو ءيضف وأ يبهذ كلسب

 ىلع ةرطيسلل نطقلا مدختسا نم لوأ ناك امك .ةلدهتملا

 ناکو ؛اهحتفو ىماغرلا عزخ تايلمع ىرجأو .فيزنلا

 ًاعيفر ًابقثم مدختساو .ماظتناب ةيصجلا رئابجلا لمعتسي

 .ليلحإلا ةاصح جلاعيل لوبلا ىرجم يف لخدي

 ةناثمملا نم ةاصح جارخإ ةيفيك ليصفتلاب حرش امك

 ةحارجلا يف ثحبو .هسفنب اهممص ةادأب اهتيتفت دعب
 ةدقعم یرخآ تاءارجاو «فنألا ةيمحل ةلازاک ةطبسبلا

 امك .كلذك هسفنب اهركتبا طقالم تيم لفط جارخاک

 ةيفيكو مألا ةلازإل دلجلا قرح وأ يكلا تايلمع ركذ
 .هعضوم ىلإ هتداعإو عولخم ا فتكلا ميوقت يف لمعلا

 ىلع صرح ؛هاضرم سني مل يوارهزلا لاغشنا عمو
 اذهل عرتخاو ءةيحارجلا تايلمعلا ءانثأ يف مهتنأمط

 لاصئتسا دنعو .تاجارخلا حتفل ةيفخ ًانيكس ضرغلا

 ليزي مث هتيحنتل ةصاخ ةادأب ناسللا كسم ناك نيتزوللا
 هبشت ةادأب اهصقي مث .ةرانصب اهکسمیف ةمروتما ةزوللا
 ةعوطقملا ةزوللاب ناكسمت نيتضرتعم نيترفش تاذ صقملا

 .ضيرملا اهب قنتخي الثل قلحلا نم اهجارخإل

 هتيناسنإ هتعنم ءنيملسملا نيحارجلا نم هريغك يوارهزلا

 كردأو ءاهب فزاجي الف ءةللؤم تايلمعب مايقلا نع
 كلذ ناك .ىضرملل ةحارجلا هببست يذلا قلقلاو جاعزنالا

 .ضيرملاو حارجلا نيب ةقالعلا يف ًاعادبإ

 يف ةحارجلاب نيقلعتملا 619 60 نيلصفلا يوارهزلا صصخ
 ريع ةاصحلا جارختسا ةيفيك فصول ”(Bs pass“ باتك

 لمجم يف ةلاقم نيثالث نم ةدحاو “ةحارجلا” ةلاقم دعتو .لبهملا

 اهضرع يتلا ةيبطلا ةفرعملا نم ةرفولا هذهو .“فيرصتلا” باتك
 .ناسحتساو باجعإ لك انم قحتست اهب مهاسو

 ,ةناثلا نم تايصحلا جارخإ ةيلمع كلذك يوارهزلا فصو

 ىرغصلا ةيلمعلا” ىطسولا ةيبوروألا روصعلا يف ىمست تناكو
c3,» Us 4239 (Apparatus Minor)يسودنهلا بطلا )$  

 يوارهزلاو يزارلا 45[ (Sushruta Samhita). “اتيهماس اتورشوس”

 يجراخلا قشلا نم رغصأ نوكي نأ بجي يلخادلا قشلا نأ ًاعم

 ًابحس تايصحلا بحست الأ يغبنيو .لوبلا برست نود ةلوليحلل

 اهتيتفت نم دب الف ةريبكلا تايصحلا امأ ,طقالم اب اهجارخإ بجي لب
Moiنيملسم لا ءابطألا صرح نيبي اذهو .ةعطق ةعطق اهجارخإ مث  

 يأ لكشت وأ .داح فيزن ثادحإ وأ جيسنلاب رارضإلا بنجت ىلع
 ةعطق لك ةلازإ يغبني” :ددصلا اذهب يوارهزلا بتك .يلوب روسان

 هذه تلاز امو .“اهمجح ربك ىلإ يدؤي ةدحاو ةعطق كرت نأل

 .مويلا ءابطأ اهيلع دّكؤي ةعبتم ةحيصنلا



 نوسنیکید يليما
(Emily Dickinson) 

 نيملسملا نيحارجلا يقابو يوارهزلا ةمهاسم تزيمت امك

 ىطعأ دقف .ةيئاسنلا ضارمألا ملع يف ةدايرلاب نيرخآلا

 عم لماعتلا ةيفيك ىلع تالباقلا بيردتل تاميلعت
 هتيشغأو دخّسلا ةلازإو ةيداعلا ريغو ةريسعلا تادالولا

 .محرلا ةهوف عيسوتل ةادأ ركتباو ممص امك «(صالخلا)

 ,يماشلا بيبطلا ءفقلا نبا راشأ رشع ثلاثلا نرقلا يف

 نوكت دق ةأرملا نأل” ءاسنلل ةحارجلا ءارجإ ةبوعص ىلإ

 وأ نيطخ رمأ كلذو «قشلل جاتحت وأ ًالوجخ وأ ءارذع

 ببسب رطخلا ىلإ اهلمح ضرعتيف ًالماح ةأرملا نوكت امبر
 .“يحارجلا لمعلا

 «يوارهزلاك ةركتبم لامعأب نيملسملا ءابطألا نم ريثك ماق

 يذلا انيس نب يلع وبأ رشع يداحلا نرقلا يف مهنمو

 روهشم ا هباتك انيس نبا فّلأ .ةيلاحلا ناتسكابزوأب أشن
 روطتلا نع ةلصفم ةروص هيف ضرعو “بطلا يق نوناقلا”
 تامولعملا نم اديزم دجتسو opas يف بطلا هفرع يذلا

 .“ماظعلا روسك” مسق يف هنع

 ین موی الو بهتلي ال ًادراب ًامرو ناطرسلا انيس نبا ربتعا
 ءافشلل ةلباق ريغ ةلؤم حبصت هلاكشأ ضعب نكلو .هتيادب
 لاقو .مدقتم ىوتسم ىلإ تلصو ام اذإ .بلاغلا يف

 جرخي ناطرسلا نإ (طارقبأ حرشب بلغألا ىلع ًارثأتم)

 ءاج انه نمو ءيرحبلا ناطرسلا ناويح لجرأك زكرمما نم

 «ضیرلا اهیعی نآ نود ةيلخادلا تاناطرسلا رهظت .همسا

 مالألا نم مغرلا ىلع ًاليوط ًانمز اهعم شياعتي نأ نكميو
 عيطتسي يتلا ةديحولا تاناطرسلا نأ ريغ .اهثدحت يتلا

 انهو .*ةدودحلا تاناطرسلا" يه اهیف لخدتلا حارجلا

 .هلک مرولا لاصثتسا يآ ًالماك عضبلا نوكي نأ نم ٌدب ال

 OÙ امئاد ةيعطقو ةمساح ةحارجلا نكت مل كلذ عمو

 رتب مدعب انيس نبا حصنف .ةيناث دوعي ام ابلاغ ناطرسلا
 ىلإ راشأو .ضرملا راشتنا ىلع عجشي كلذ نأل ةأرملا يدث

 نأ نكم ضاضرلا ديسكأ وأ ساحنلا ديسكأ لامعتسا نآ

 .هفشي o ناو .هراشتنا فقوب

 تاعوضوم نع انيس نبا ثدحت «يوارهزلا لعف املثمو
 BP :لوقي ةناثملا تايصح سابتحا صخي اميفف ؛ةديدع

 نتها مث «هیتیلا عفرو هرهظ یلع ضيرملا ىقلتسا ام
 لوبلا قفدتیف ....لوبلا راسم نع حازنت تایصحلا ناف

 عبصالاب ةاصحلا عفد لهسلا نم نوکی اهرو «ذئدنع
 ةرطنق ةادآ مدختساف EUS gån ط ناف ....میقتسلا ربع
 day yb) Lele لثامم اذهو ."....ءارولا یا ةاصحلا عفدل

 ةيليلحإلا ةاصحلا عم يلوبلا زاهجلا ءابطآ لماعت

 Blok امإ ءارولا ىلإ اهنوعفدي مهف .ةرصاحلاو ةيفلخلا
 .راظنملاب امإو ةرطثق

 ةريبكلا ةيناثما تايصحلا ةجلاعم نأ فقلا نبا ربتعاو

 ,ةريغصلا تايصحلا جالع هبلطتي ام عم ةنراقملاب لهسأ

 يف نوكت نأ امإو ليلحإلا يف فقت نأ امإ اهنم ةريبكلا نأل
 .ةلوهسب اهسج نكمي مث نمو DELI فیوجت

 لبق اوناك ىضرملا نأ افنآ هانركذ ام ىلع ًادامتعا ءكردن

 ةياعرب نوظحيو تايفشتسملا يف جالعلا نوقلتي ةنس فلأ

 .قدصت ال داكت ةقئاف

 فرشل “ةيناخلا تايحارجلا” باتك يف تدرو ةرغصم روص :راسيلا

 ىضرملا ةجلاعم نيبت رشع سماخلا نرقلا يف ولغأوجنوباص نيدلا

 .ةعونتم ةيحارج تايلمعو
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 نم ناونع ةحفص :راسيلا ىلإ

 ظحال .سونيلاج بتك دحأل ةمجرتلا
 عيطتست طقف ةيبرعلا لالخ نم هنأ

 ءاملعلا لامعأ ضعب فاشتكا

 يتلا كلت ,سونیلاج لثم «قيرغإلا

 يف ةينيتاللا ىلإ اهتمجرت تديعأ
 .ةقحاللا نورقلا

 ةيومدلا ةرودلا

 يتلا نييارشلاو ةدروألا ديقعتك ًادقعم مسجلا يف مدلا ةلحر فاشتكا خيرات دعي

 نم ماعطلا هلصي ثيح دبكلا نم قلطني مدلا نأ نودقتعي قيرغإلا ناك .هلمحت
 ةلحرلا عباتي نأ لبق “ةيعيبطلا حورلاب” مدلا ئلتمي دبكلا يفو .ةدروألا ربع ءاعمألا

 .مسجلا ءازجأ ةيقب ىلإ هنمو بلقلل نمألا نيطبلا ىلإ

 يقيرغإ ماعو بيبط وهو (Galen) سونيلاج eb مث

 لاقو ؛تاظحالملا نم ديزمب ءيداليملا يناثلا نرقلا يف شاع

 ربع هرداغي بلقلا نم نمألا مسقلا ىلإ لصاولا مدلا نإ

 ,هنم رسيألا مسقلا ىلإ يبلقلا زجاحلا يف ةيثرم ريغ بوقث

 .مسجلا ىلع عزوتي مث ًاحور دلويل ءاوهلا عم طلتخي انهو

 نع ًالوصفم ءسونيلاج رظن يف «ينايرشلا ماظنلا ناكف
 وأ ؟تالیوحت" لضفب نایقتلپ امدنع الا يديرولا ماظنلا

 ةخسار ةقبقحک ةديدع نورقل ًالوبقم ریسفتلا اذه لظ

 سداسلا نرقلا ابوروأ يف هفاشتكا ةياكح ترهظ نأ ىلإ

 ًاثحب 1628 ماع يفراه مايلو ىرجأ امدنع ةيناث رشع

 :یراه لاق .بلقلا ةفيظو يفو ةيومدلا ةرودلا يف ًاركتبم

 ىلإ دنسأو .ةيومدلا ةرودلا ماظن زكرم يف عقي بلقلا نإ
 .انماسجأ لخاد مدلا ةلحر فاشتكا يفراه

 ةيسوربلا ةيموكحلا ةبتكملا يف تفشتكا 1924 ماع يف

 !Grok بيبطلا ماعلا اهرشن ةمهم ةطوطخم نيلرب يف
 سيفنلا نبال ةلاقم يه ءيواطتلا نيدلا ييحم روتكدلا

 نوناقلا حيرشت حرش“ اهناونع .ةنس ةئمعبس اهرمع

 لوح ًاثحب زجنپ يواطتلا نیدلا ييحم ناك .“انيس نبال
 خیفدول تربلآ ةعماجب بطلا ةيلك يف يبرعلا بطلا خيرات

LSU) $ (Albert Ludwig)ثحبلا اذه فشكف  

 يهو .نيحلا كلذ ىتح ةلوهجم تناك ةمهم ةيملع ةقيقح
 .ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا فصو نم لوأ وه سيفنلا نبا نأ

 هميلعت ىقلتو ,م1210 ماع قشمد يف سيفنلا نبا دلو

 جرخت امدنعو .ريهشلا يرونلا ناتسراميبلا يف يبطلا

 ناتسراميبلل ًاسيئر نوكيل ةرهاقلا ىلإ رصم ناطلس هاعد

 .ةرهاقلا يف نيدلا حالص هانب يذلا يرصانلا

 لمعلاب ةلفاح ةينهللا سيفنلا نبا ةايح نأ ىلإ ةفاضإ
Labىلع لدت ةعونتم تاعوضوم يف ًابتك فّلأ دقف  

 ةعوسومو “ةيذغألا نم راتخم ا” اهنم ءةيعوسوملا هتفرعم
 ريبكلا هلمع نأ ديب .“ةيبطلا ةعانصلا à لماشلا”



 “نوناقلا حيرشت حرش” هباتك à لثمت "ةيلماكلا ةريسلا"و

 ةعوسوم يف ةحارجلاب ةقلعتملا لوصفلا هيف عمج يذلا

 ًاحورش اهيلإ فاضأو “بطلا يف نوناقلا” انيس نبا

 .ةضيفتسم تاقيلعتو

 ىلع دنتسي ًافلؤم “نوناقلا حيرشت حرش” باتك ناك
 فورعملا انيس نبا وه رخآ قالمع هزجنآ قباس لمع

àابوروأ  Avicenna ewlيف م980 ماع انيس نبا دلو  

 ددعتم «عالطالا عساو ناك .مويلا ناتسكابزوأ يف اناشفأ
 .بطلاو نوناقلاو ةفسلفلا ف قوفت قفاقثلا بناوج

 انيس نبا لمع نع ًاباوج سیفنلا نبا ةلاقم تناکو
 نأ نكمي يذلا "نوناقلا” ب ًاراصتخا فورعلا .مخضلا
 .*ماظعلا روسک" مسق يف هنع دیزلا ًأرقت

 ةرودلا سرد هنأل ةعساو ةرهش سیقنلا نبا قیلعت رهتشا

 ماظنلا يآ ,نیتئرلاو بلقلا ةفيظو حرش .اهفصوو ةيوئرلا
 يف ىقني بلقلا نیطب نم جراخلا مدلا نأ ادكؤم «یسفنتلا
 ,يجراخلا وجلا نم لخادلا ءاوهلاب هکاکتحا یدل نیتترلا
 .دسجلا يقاب ىلإ خضُي نأ لبق بلقلا ىلإ دوعي مث

 رخآ باتك يف ءارآلا كلت ركذ دق سيفنلا نبا نأ دجن
 ةصق يهو “ةيوبنلا ةريسلا يف ةيلماكلا ةلاسرلا” هناونع

 ىلع سيفنلا نبا دري ةصقلا هذه يف ءليفط نبال “ناظقي
 .ناظقي نب يح ةصق اهنمضتت يتلا ةيفوصلا ءارآلا ضعب
 لماك موقي فيك حرشي ةصقلا هضرع ءانثأ يف سيفنلا نباو
 ىلإ بلقلا نم مدلا نارود فشتكيو تاناويحلا حيرشتب
 .دسجلا يقاب ىلإ eua ىرخأ ةرم بلقلا ىلإ مث نيتئرلا

 بلقلا حيرشت تارقفلا ىدحإ يف سيفنلا نبا فصي
 انيس نبا يأر نإ” :لوقي ذإ ءكلذ يف انيس نبا ًافلاخم

 بلقلا حيرشت نأ امك .ًاقالطإ امهنيب ةحتف ال ....طقف

 نم كمسأ نيفيوجتلا نيذه نيب لصافلا نأل ءكلذ بذكي

 فيوجتلا يف دوجوملا[ مدلا اذه ةدئاف نإ .رخآ ناكم يأ

 .ءاوه نم امهيف امب جزتميل نيتئرلا ىلإ بهذي هنأ نميألا

 نم رسيألا فيوجتلا ىلإ يوئر ديرو ربع رم مث نمو

 1848 ماع ىلإ دوعي مسر :ىلعألا يف

 حرشي وهو هرهظي يفراه مايلول

 .ةيومدلا ةرودلا ةيرظن لوألا زلراشتل
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 رهبألا نایرشلا

 اب رسیللا نتکالا

 رسيألا نيطبلا

 نرقلا يف .ةيومدلا ةرودلا ماظن

 سيفنلا نبا حرش رشع ثلاثلا
 ماظن يأ ءةيوئرلا ةيومدلا ةرودلا

 .نيتئرلا يف نيجسكوألاب مدلا جزم
 رقتفمما مدلا نهألا نيطبلا خضي

 نييارش ربع نيتئرلا ىلإ نيجسكوألل

 ىلإ دوعيو جسكؤي ثيح ةيوئر
 ربع بلقلا نم رسيألا نيذألا

 رشع عباسلا نرقلا يف .ةيوئر ةدروأ
 ةرودلا ماظن يفراه مايلو فشتكا

 مدلا دوعي يذلا لماكلا ةيومدلا

 مهسألا) مسجلا يصاقأ نم هبجومب

 وحن مدلا هاجتا ىلإ ريشت قرزلا
 .(مسرلا يف حّضوم وه امك بلقلا

 نميألا نيذألا

 نميألا نيطبلا

 ماظنلا نإ :هلوقب ةيوئرلا ةرودلا لمع سيفنلا نبا حرشي

 نيتئرلا ىلإ بلقلا يف ةرجح نم مدلا ةكرح ىلع مئاق
 مدلا نأ ىريو .“بلقلا يف ةفلتخم ةرجح ىلإ دوعي مث

 ءازجأ ىلإ ةدروألا ربع عزوتي دبكلا هجتني يذلا يذغملا

 يذلا مدلا قفدتي نيح يف ؛اهلك هئاضعأو ةطيحملا مسجلا

 نييارشلا ربع نيتئرلا نم نيجسكوألاب عبشملا ءاوهلا ذخأي
 يديرولا مدلا نأ ىلع هفاشتكا صنو .مسجلا ءاحنأ ىلإ

Iنيتئرلا ربع رمب نأ دب ال بلقلل نميألا نيطبلا نم  
 نم نيجسكوألاب ززعتي يك رسيألا نيطبلا ىلإ هتدوع لبق
 .اينايرش امد هتفصب نييارشلا لخدي ذئدنعو «نیتترلا

 لضت نأ بجي ....” «دعاولا فرحلاب سیفنلا نبا لاقو

 الو ,یرسیلا ةرجحلا ی بلقلل ینمیلا ةرجحلا نم مدلا

 مرخم ربغ كيمسلا يبلقلا زجاحلا .امهنیب ًارثابم رمم

 ماسم الو .مهضعب دقتعپ ناک امک ةيثرم ماسم هیف سیلو
 agb لإ يوق نایرش ربع ینمیلا ةرجحلا نم مدل قفدتي نأ بجي .سونيلاج دقتعي ناك امك ةيئرم ريغ
 ديرو ربع رميو ءءاوهلاب طلتخیو امهتالصیوح يف رشتنیو
 .*....بلقلا نم یرسیلا ةرجحلا یا لصی یتح يوئر

 مدلا :يتآلا وحنلا ىلع ةثيدحلا ةغللاب مالكلا اذه مجرتي

 بلقلل نهألا نيذألا ىلإ لخدي تالضف ىلع يوحي يذلا
 صلقتي نمألا نيذألا ءالتما ىدلو .“فوجألا ديرولا” ربع

 ,نمألا نيطبلا ىلإ هاجتالا ديحو مامص ربع مدلا عفديف

 لصتي يوئر نايرش ىلإ مدلا ًالسرم صلقتيو نيطبلا ئلتميف
 ديسكوأ يناث نع ضاعتسُي ةيرعشلا ةيعوألا يف .نيتئرلاب
 مدلا .نيجسكوألا هلحم لحيف مدلا يف دوجوملا نوبركلا

 نيذألا ىلإ ًادئاع يوئرلا ديرولا لخدي نيجسكوألاب ينغلا
 ءولمللا مدلا عفدیل صلقتیو مدلاب ئلتمب يذلا رسيألا

 .رسيألا نيطبلا ىلإ هاجتالا ديحو مامص ربع نيجسكوألاب
 ىلإ رهبألا نايرشلا ربع مدلا ًاعفاد نيطبلا اذه صلقتي

 .مسجلا ءاحنأ

 ةئمئالث دعب الإ ابوروإ يف ةمهملا قئاقحلا هذه فرعت مل
åwينوليبلا وغابلأ سايردنأ مجرت امدنع  Andreas) 

(Alpago of Bellunoیا سیفنلا نبا تاباتک ضعب  

 تالواحم ترج ةقحاللا ةلحرملا يف .1547 ماع ةينيتاللا

Christianismi 45$ (3 (Michael Servetus) 

  Restitutioسودلیر ةلواحمو 3 ماع 3 يذلا

De gw pid] LS 3 (Realdus Colombo) وبمولوك 

elds ةلواحم Lely 41559 ماع رداصلا re Anatomica 

 ,ةلماكلا ةيومدلا ةرودلا فاشتكا هيلإ بسن يذلا فراه

 .دئارلا وه سیفنلا نبا لظ نيح يف

 .1957 ماع الإ سيفنلا نبا ىلإ فاشتكالا اذه بسني مل
 ماع يفوت ذإ .ةنس ةئمعبس هتافو ىلع ىضم دق ناك

 ناتسراميبلا ىلإ هبتك ةنازخو هتيب بهو امدعب م8
 .ةرهاقلا يف ًاثيدح ءىشنأ دق ناك يذلا يروصنمل ا





 نوكي نا دارا نم“

 ايساطن ابيبط
 يمتني نأ هيلعف
 .”انيس نبال

 عئاش ميدق يوروأ لوق

 انيس نبا دنع ماظعلا روسك

 بيبطلا ءسونيلاجب نروق هنأ ىتح «عيفرلا زارطلا نم ًاملاع ًابيبط انيس نبا ناك
 ءافتحالل ةديدع ممأ تسفانت .“ملسملا سونيلاج” مساب فرعي ناكو .میدقلا يقيرغالا

 روره تلفتحا امدنع 1937 ماع «كلذل نیردابلا لوآ ایکرت تناکو .ةيونسلا هارکذب

 ةيبطلاو ةيفسلفلا مولعلا ریوطت يف هماهسإ ظيرقتلو .هتافو ىلع ةنس ةئمعست
 .هدلوم نم ةنس فلأ دعب 1980 ماع وكسنويلا ةمظنم هب تلفتحا

 رداغو esI» ناتسكابزوأ يف اناشفأ يف انيس نبا دلو

 يف هتايح ةيقب ىضقو ءنيرشعلا يف وهو هسأر طقسم
 حبصأ ىتح مولعلا ىلع ٌبكأو abes ةيسراف ندم

 ةيبرعلاب اهلك ًاباتك 276 فلأ .ًاروهشم ًابيبطو ًافوسليف
 عاض دقف ظحلا ءوسلو .ةيسرافلاب اهبتك لئاسر ادع ام

 ,ةلاسر وأ ًاباتك 68 اهنم يقبو ءلامعألا هذه مظعم

 .برغلاو قرشلا تابتكم يف ةعزوم

iرثكأ ًامتهم ناك هنكلو ءاهلك ملعلا عورف يف انيس نبا  

 نيثدحم لا نيخرؤملا ضعب هامس كلذل ءبطلاو ةفسلفلاب

 نورقلا يف نورخآو .بيبط” هوّدع امم رثكأ “ًافوسليف”
 ."ءابطألا ريمأ” :هنع اولاق ىطسولا ةيبوروألا

 ناديم ىلإ يمتنت انيس نبا سيئرلا خيشلا لامعأ بلغأ

 يف ًاباتك 24 عضوو .ًاباتك 43 هيف فّنص يذلا بطلا

 23و «نيدلا يف ًاباتك 31و .ءايزيفلا يف ًاباتك 26و ,ةفسلفلا

 ًاباتك 22و «تایضایرلا ین ًاباتک 15و ,سفنلا ملع ف ًاباتك

 دهزلا يف بتك امك .نآرقلا ريسفت يف بتك 5و «قطنملا يف

 .صصقلا ضعب ىلع ةوالع ..ىقيسوملاو بحلاو

 مهأ ةيبرعلاب هفّلأ يذلا “بطلا يف نوناقلا” باتك دعُي
 ناونعب ةيزيلكنإلا يف فرعو ءةينيتاللا ىلإ مجرت ءهتافلؤم
 هنأب باتكلا اذه نيخرؤملا ضعب فصو .1طع كوصمد

 ديرف عجرم هنأل ,قالطالا ىلع بطلا يف باتك رهشأ
 نم انيس نبا اهعمج يتلا ةيبطلا ةفرعملاب ءولمم
 .ةديدع تاراضح

 نم ءانيس نبال ؟نوناقلا" باتک تالاقم ىلوأ نم ىلوألا ةحفصلا

 ةحفصلا أدبت .ًابيرقت رشع سماخلا نرقلا ىلإ دوعي طوطخم

 .هتباحصو diy Joly LE sooo il ىلع مالسلاو ةلمسبلاب



m"). 

 ale قوتلا سیفنلا نبا ناک رشع QUI قرقلا لولحب
 “انيس نبال نوناقلا” باتكل ًاسسأ عضو دق م8
 حيضوتل تاقيلعت اهيلع بتكو «لانللا ةلهس هراکفآ نوکتل
 وأ “نوناقلا زجوم” مساب تفرع ةخسن رصقآو .هاوتحم
 .ماشلا دالب ف اهبتك “بطلا يف زجوملا”

 نع لوألا ؛ماسقأ ةسمخ نم “نوناقلا” باتك فلأتي

 “بطلا ملع نم ةيلكلا رومألا” بطلل ةماعلا ئدابما

 ثلاثلاو “ةدرفملا ةيودألا يف” ريقاقعلا ملع يناثلاو

 يف” مسجلا نم ةنيعم ءازجأ بيصت يتلا ضارمألا

 سأرلا نم ناسنإلا ءاضعأب ةعقاولا ةيئزجلا ضارمألا

 صتخت ال ضارمأ عبارلاو “اهنطابو اهرهاظ «مدقلا ىلإ
 نع ةمجانلا رارضألاو تايمحلاك ,.مسجلا نم دحاو ءزجب

 ماظعلا ضعب حايزناو روسكلا لثم ءضوضرلاو حورجلا

 ناونعب ةنيزلا عوضوم ىلإ ةفاضإ ءاهعضاوم نع لصافم او
 وضعب صتخت b تعقو اذإ يتلا ةيئزجلا ضارمألا يف”

 تافصول ةريخألا ةلاقملا انيس نبا صصخو .“ةنيزلا يفو

 ىلع عبارلا مسقلا يوتحيو .(نيذابرقألا) ةبكرم ا ةيودألا

 عبارلا نانفلا امهو وسکلاب ناقلعتی نینف وآ نصف
 عبارلا نفلا متهی :تالاقم عبس ناقرغتسیو «سماخلاو

 .طقف ربجلاب سماخلاو ربجلاو رسکلاب

Gal Gaنونعلا) ربجلاو رسکلاب صتخلبا عبارلا  

 ("ربجلاو رسکلاب قلعتی ام ءاوس لاصتالا فرعت ی"
 سماخلا نفلا امآ .ةماع ةروصب روسکلا نع ثدحتیف

 ىلع ehe لک روسک سردیف (“ربجلا يف” نونعلا)

 میظنت قآ .حیضوتلاو حرشلا نم ةغيصلا هذهبو .دارفنا
 ةررقلا ةيبطلا بتکلا ةغبصل ًالثامم "نوناقلا" باتک

 تفل دقف ةيبطلا ةيحانلا نمو .ةثيدحلا تاعماجلا يف

 ًاحصان ءروفلا ىلع رسكلا ريبجت مدع ةرورض ىلإ هابتنالا

 مويلا اذه فرعيو .سماخلا مويلا دعب ام ىلإ كلذ ريخأتب

 جروج ذاتسألا نآلا دعيو «"لجؤملا ريبجتلا ةيرظن” ب
.À a! ode wily (George Perkins) 3S, 

ad)تينيب رسك” نآلا ىمسي امع انيس نبا ثدحت * 

(Bennet’s fracture)باتکو .1882 ةنس اهیلع حلطصا  

 هتلعج هحرش بولسآو هتیلومشو همیظنت ف "نوناقلا"
 نادلبلا و مالسالا دالب يف ًاراشتنا ةيبطلا بتكلا رثكأ

 ةينيتاللا هتمجرتب ابوروأ ربع باتكلا فرع .ةيبوروألا
 .رشع يناثلا نرقلا يف ينوميركلا دراريج اهزجنأ يتلا

 (Louvain) نافول يف ةيبطلا سرادملا يف ًالوادتم يقبو

i> (Montpellier) 445.5545ءرشع عباسلا نرقلا  

 لسكورب ةعماج يف هلوادت نأ -ةفيعض ةياورب -ركذيو

 .نيرشعلا نرقلا ةيادب ىتح ناك

 باتكل ةينيتاللا ةعبطلا فالغ
 .انيس نبال “بطلا يف نوناقلا”
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 نویعلا بیبط ةركفم

 نم ةنس فلأ لبق نوملسملا اهفلأ يتلا بطلا بتك نم باتك يأ ولخي ال داكي
 مهنأل ةدودحم لاجملا اذه يف مهتسارد تناكو .نيعلا ضارمأب قلعتي رثكأ وأ لصف

 مسج حيرشتل ايدافت رشبلا نويع نم الدب تاناويحلا نويع مهبراجت يف اومدختسا
 .نيعلا حيرشتل روصلا مدقأ عضو نم اذه عنه م كلذ عمو .ضارغألا هذهل ناسنإلا

 «تایلمع نورخي “نولاحكلا” نویعلا ءابطآ ناک

 بتکلا ی مهتاربخ نونودیو «نوفشنکیو نوحرشیو
 ايميلعت ًاباتک نئالث زهانپ ام اوفلآ .ةصصختلا لئاسرلاو

 ركذ امك GUS رشع ةعبرأب مويلا اهنم تابتكملا ظفتحت
 بطلا خرؤم (Julius Hirschberg)» غريبشريه سويلوي

 .نيرشعلا نرقلا ةيادب يف زرابلا يناملألا

 ةثيدح تاحلطصم مالسإلا دالب يف نويعلا ءابطأ مدختسا
 ةيحزقلا ءاشغ) "ةبتعلا"و "ةینرقلا"و ؟ةمحتلطا" لثم
 ضارمآ تایلمع كاذنآ تعاشو .“ةيكبشلا”و (يفلخلا
 (راثحلا وآ يبيجلا ةمحتلما باهتلا) اموخارتلاک نوفجلا
 قرزلا) اموکولغلا اوجلاع امک .نوفجلل ياخادلا بلصتلاو

 عادص") يلخادلا نیعلا طغض عافتراو (دوسأألا !lb وأ

 نوملسملا نولاحكلا همدق ماهسإ مظعأ نأ ديب .(“بؤبلا

 .(ءاضيبلا هايللا وأ تكارتكلا) ّدسلا جالع ناك

 ةغللا يف ينعت «تکارتکلا) Ia ةيلصألا ةملكلا نإ

 ,”نيعلا ىلإ ءاملا لوزن” يهو «(ءاضيبلا هايملا ةيبرعلا

 .ةمئاغو ةيبابض اهلعجيف ةسدعلا يف عّمجتي ثيح

jeممص شاعلا نرقلا نم يقارعلا لاحکلا ءيلصوملا  

 ةفاحلا یف اهلخدآ ءافوج ةربا رصبلا ةداعتسا لجأ نم

 امو .ءاضیبلا هایطا طفشل ةمحتلطاب ةينرقلا لاصتا دنع

 تاینقتلا ضعب ةفاضا عم ًاعبتم ةيلمعلا هه طمن لاز

 .طفشلا لبق نیعلا ةسدع دیمجتک ةثيدحلا



 نيعلا ضارمأ جالع يف بختنملا باتك” يلصوملا فلأ دقو

 نیعبرآو ةينام هیف ثحب "دیدحلاب اهتاوادمو اهللعو

 لایروکسالا ةبتکم ظفتحت .نویعلا ضارمآ نم ًاعون
 باتکلا اذه نم نيم طوطخم ؛اینابسا يف دیردم بونج
 .894 مقر تحت ةلاحكلا يف يعوسوملا

 رشع ثلاثلا نرقلا ىتح طقف ةيبرعلاب يلصوملا لمع ناك

 ىلإ غريبشريه ذاتسألا همجرت مث ةيربعلا ىلإ مجرت امدنع
 نع زرابلا خرؤملا اذه بتك دقو .1905 ماع ةينامألا

 .*برعلا نویعلا يحارج رهمآ" :هنع لاقف يلصولا

 «لاحکلا یسیع نب يلع مالسالا يف نويعلا ءابطأ رهشأ نمو

 نرقلا يف دادغبب شاع وهو ءيلصوملل ًارصاعم ناك يذلا

 ناكو «“نيلاحكلا ةركذت” باتك ىسيع نبا فلأ .رشاعلا

 فصو نمضتي نويعلا ضارمأ يف يميلعت باتك لمكأ
 اموخارتلا نم لاكشأ ةدع كلذ يف امب ءاهنم ًاضرم 0

 يف عبطو ةينيتاللا ىلإ مجرت .(نيعلا باهتلا) دمرلاو

 ذاتسألا همجرتو 1497 ele (Venice) ةيقدنبلا ةنيدم

 Jl (Lippert) تربيل ,نویعلا حارج «هلیمزو غریبشریه
 يتلا ةيزيلكنالا ةخسنلا ترهظو .1904 ماع ةينامألا

 دوو يساك يمداكألا يكيرمألا نويعلا بيبط اهزجنأ

ele (Casey Wood)1936 . 

 نورقل ًاعجرم ىسيع نبال “نيلاحكلا ةركذت” باتك يقب
 .نويعلا بط يف لماك يمالسإ لمع مدقأ هنإ .ةديدع
 خرؤم (Cyril Elgood) دوغلإ ليريس روتكدلا بتك

 لوألا ءزجلا” :لوقي ءنيرشعلا نرقلا يف يناطيربلا بطلا
 ةيجراخلا اهضارمأل يناثلا ءزجلاو «نیعلا حیرشتل صصخم

 نإ ...صحفلاب رهظت ال يتلا ةيلخادلا اهضارمأل ثلاثلاو

 ثيدحلا موهفملل ىسيع نب يلع اهب ماق ةبراقم ىندأ

 ريشت رشع يناثلا نرقلا ىلإ دوعت ةطوطخم نم «نیعلا حیرشتل رظنم
 دادغب نم يحيسم وهو ءةلاحكلا بط يف قاحسإ نب نينح ةلاقم ىلإ
 اوناك دوهيلاو نييحيسملاو نيملسملا نأ ظحال .عساتلا نرقلا يف شاع
 «سناجتم عمتجم نمض ءةيمالسإلا ةراضحلا لظ يف ًاعم نولمعي

 .ءادعلا وأ زيحتلا نم ولخي
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 ىطسولا روصعلا مالظ يف ةقراغ ابوروأ تناك امدنع“

 ًاءدب موذغو (نويعلا بط) انملع حيباصم نوملسملا ءاضأ

 لينلا ىلإ اينابسإ يف páll (Guadalquivir) يداولاب

 ةداس اوناك .ايسور يف (01«ا5) نوحيج رهنو رصم يف
 .”ىطسولا اهروصع لالخ ابوروا يف نويعلا بط
 ةيكيرمألا ةيبطلا ةيعمجلا مامأ هباطخ متتخي وهو غريبشريه سويلوي ذاتسألا

(American Medical Associacion)1905 ویلوپ )$  

 دانلا
r% 



 دشرملا"

 ”لحكلا ىف
 نب موسق نب دمحم باتك
 لاحك وهو ,يقفاغلا ملسآ

 شاع .يمالسالا ةبطرق نم
 رشع يناثلا نرقلا ةیاهن يف
 همامتها رصحنب م .يداليملا

 سرد لب طقف نيعلاب

 زاهج ةقالع ليصفتلاب

 سأرلاب يرشبلا ةيؤرلا
 غامدلا ضارمأو

 ءابطألا أتفي م١ تلخ ةيداليم ةنس فلأ ذنم”

 ةلوليحلل ةينضم ًادوهج نولذبي نوملسملا

 بيبط لوأ يزارلا .ىمعلاب ةباصإلا نود
 قو ءنيعلا ؤبؤبل يساكعنالا لمعلا فصو

 ةينقت يلصوملا ركتبا ًابيرقت هسفن تقولا
 . ةفوجم ةربإ مادختساب ءاضيبلا هايلا طفش

(Optometry Today) egJ! pad! whs 

 سايقب نيضتخملا ةيعمج تاروشنم نم
 (Association of Optometrists) رصبلا

 .1987 سرام 28 هرتلجنا يف

 نإ :هلوق يه ماع ضرم نع ًاريبعت هفصوب نويعلا ضرمل
 ةيؤرلا يف للخلا نأ نم دكأتي نأ سرامملا بيبطلا ىلع
 نوكي دق امك ,غامدلا وآ ةدعلما ین ضرط ةجيتن نوکی اهر
 .*تکارتکلا ةيادب هسفن ردقلابو .هببس

 نإ لاق يذلا ديحولا نويعلا حارج ىسيع نبا نكي مث

 ذإ ءىرخأ ضارمأ ىلع ةمالع نوكت اهر نيعلا ضارمأ
 فورعملا هللا دبع نب روصنم نب دمحم حور وبآ فلآ

 رون” باتك 1088 ماع وحن سراف دالب نم يناجرجلاب

 ةيفخلا ضارمألا نع هلوصف دحأ يف ثدحتو .“نويعلا

 للشك ةيؤرلا يفو نويعلا يف ةحضاو اهتامالع رهظت يتلا
 .ةّيمْسلاو «مدلا تابارطضاو «ثلاثلا بصعلا

 نويعلا بيبطل اينابسإ بونجب ةبطرق يف يفصن لاثمت ميقأ
 ناك .هاركذل ًاديلخت يقفاغلا ملسأ نب موسق نب دمحم

 هباتك فلأ ًاضيأ اهيفو ءاهيف هتنهم سراهو ةبطرق يف ميقي
 طقف نويعلا ضارمأل باتكلا نكي مل ."لحكلا يف دشرملا”

 .غامدلا ضارمأو سأرلا نع ليصافت ىطعأ لب

 ابوروأ خيرات” :"يس يب يب” جمانرب يف رمع حجار لاق

 لظ نيعلا اموخارت ضرمل يقفاغلا جالع نإ” :“يمالسإلا

 يف يفصنلا هلاثمت ."ىلوألا ةيلاعلا برحلا ىتح ًاعبتم

 ىركذ يف 1965 ماع ميقأ ثيح ةبطرقب ةيدلبلا ىفشتسم

 .هتافو یلع ele dislé رورم

 بابسأ رثكأ مويلا ةدحتملا ةكلمملا يف تكارتكلا ضرم دعي

 ديفتو ءنيسمخلا مهرامعأ تزواجت نم دنع ًاعويش ىمعلا
 ةيكلملا ةيلكلا يف نويعلا ءابطأ نع ةرداص ةيبط ريراقت
 ةعئار جئاتن نع ترفسأ دق تكارتكلا ةحارج” :نأ ندنلب

 ةيحصلا تامدخلا ةئيه ترجأ دقل .ىضرملا ةايح تريغو

 ةئمتالث نم رثكأ 2005 ماع ارتلجنإ يف (71515) ةيموقلا

 رثكأ اهلعج يذلا رمألا ءتكارتكلا جالعل ةيلمع فلأ

 لمع نأ هلابب رطخي نمف .“دالبلا يف ًاعويش تايلمعلا
 ءارجإ دعاوق ىسرأ يذلا وه رشاعلا نرقلا يف يلصوملا

 نيرشعلاو دحاولا نرقلا يف اهراشتنا عاش ةيحارج ةيلمع

 .قدصي ال داكي وحن ىلع



 تكارتكلا ةلازإ ةيلمع ًاريثك ريختت مم

 .يلصوملا نمز ذنم نيعلانم اا
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 ويغاتنوم ياتروو يرام ةديسلا

Lady Mary Wortley) 

«1762 -e1689 «(Montagu 

 نم يردجلل داضملا حاقللا تلخدأ

 .ارتلجنإ ىلإ ايكرت

oe oe | 

 امدنع رمألا ئداب هتركف تضفُر ذإ ءلادج عضوم ةبيرق ةرتف ىتح حيقلتلا ناك

AAG (L3 8,5 Jol Iles! Cuesلوضانألاب نوينامثعلا كارتألا ناك .ًابيرقت ةتس  

 هذه اوثرو دقو .میعطتلا وآ (شهطن) “يشأ” هنومسيو «حیقلتلا بیلاسآ نوفرعپ

 Là 5( لامش يف ًافورعم ناك كلذك .ةميدق ةيكرت لئابق نع ةفرعملا

oe 

 ةفيعض ةعرج حّقلملا اهبجومم ىطعي ةيلمع حيقلتلا
 هذه زفحتف ءضرم لا ببسي يذلا بوركيملا نم ةلماخ

 ةداضم ماسجأ جاتنإل مسجلا يف ةعانملا زاهج تايضعتملا

 ةدم ىلإ ةديدج تاحاقل ريوطت جاتحي مويلاو .ضرملل
 يغبنيو «ءةنس ةرشع يتنثاو تاونس ينامث نيب حوارتت

 .هتمالس نم دكأتلا لبق ةقدب ديدج حاقل يأ رابتخا

 دض مهلافطأ نوحقلي اوناك امدنع مهنأ كارتألا فشتكا

 نوباصي ال مهنإف راقبألا رودص نم ذوخأملا رقبلا يردج
 (Lady Montagu» ويغاتنوم ةديسلا تلخدأ دقو .هب

 1716 يماع نيب لوبنطسإ يف يزيلجنإلا ريفسلا ةجوز

 امدعب ءارتلجنإ ىلإ هريغو حيقلتلا نم عونلا اذه 8و

 ًاريثك تمتهاو .حيقلتلا يف كارتألا بيلاسأ ىلع تعلطا

 اهّنبا حقلي نأ ىلع اهتقفاوم دعب يردجلا دض حيقلتلاب
 Gols lès (Charles Maitland) ةرافسلا خارج

 تثعب لوبنطسإ يف ويغاتنوم ةديسلا دوجو ءانثأ يفو

 ةيلمع ليصفتلاب اهيف فصت ارتلجنإ ىلإ لئاسر ةلسلسب

 بولسألا رشن تعبات ارتلجنإ ىلإ اهتدوع ىدلو .حيقلتلا
 اهنأ ريغ .اهبراقأ نم ًاددع ًالعف تحقلف «حيقلتلا يف يكرتلا

 مادختسا ىلإ ةيمارلا اهتردابم دض ةفينع ةضراعم تهجاو
 نم ةضراعملا هذه عبنت مو .يبطلا جالعلا يف حيقلتلا

 .ةديدع ةيبط طاسوأ نم لب ءطقف ةيسنكلا تاطلسلا

 عساو قاطن ىلع حيقلتلا رشتنا اهدانعو اهتابث لضفبو

 ٌارهاب ًاحاجن ققحو



 لويناهإ روتكدلا مّلس نيح ارتلجنإ ىلإ لئاهلا راكتبالا لخد
 ويغاتنوم ةلئاع بيبط .(1:3221:1121 '1152021) ينوميت

 ةيكلملا ةيعمجلا ىلإ حيقلتلا ةيلمعل ًافصو .لوبنطسإ يف
ele (Royal Society)لك حیقلتلا تنبت مث 1724  de 

 رنيج دراودإ نم نرق فصن وحن لبق اسنرفو ارتلجنإ
)Edward Jenner)حيقلتلا فاشتكا هيلإ بسن يذلا . 

 نأ 1796 ماع يف “عمس” رنيج دراودإ نأ نآلا دقتعي

 امدنع كلذو ءيردجلا دض ةعانم يطعي رقبلا يردج

«bسبيف سميج يبصلا ةلاح  ZW) James Phipps) 

(Sarah Nelmes) juols lw d Sod! 4 8 Ge 

 لوأل نيسمخلاو نيتئملا ىركذلا 1967 ماع ايكرت تيحأ

 des gib Sub عباطلا gws .يردجلا دض حيقلت

 .حارج عضبم هتهجاو فو .ةيمالسا ةبق عباطلا ةيفلخ

 قیرطب ارتلجنإ ىلإ لصو حیقلتلا نآ رکذلاب ریدجلا نمو
 ةديغلا مساق بتک ًاماع نیتسب ربنیج فاشتکا لبقف :رخآ

dضرم دض حيقلتلا نع ًاثحب ,ندنل یا سلبارط ریفس  
 ًاوضع هباختنا ىلإ ىدأ امم ايقيرفإ لامش يف يردجلا

 Fellow ( 1728 ةنس ةيناطيربلا ةيكلملا ةيعمجلا يف ًاليمز

(of the Royal Societyيبرع ماع يناث كلذب حبصأ  

 «يلاغبأ نب دمحم دعب ةعيفرلا ةيملعلا ةلزنملا هذه زوحي
 .1726 ةنس ًاليمز ًاوضع بختنا يذلا ندنلب برغملا ريفس

WAND 0 
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 يارليغ سميجل رقبلا يردج ةرثب
jg (James Gillray)8,3025  

 ىفشتسم يف 1802 ماع حيقلتلل

(St. Pancras) ساركناب سيدقلا 

 رنيج روتكدلا نيبت «حيقلتلاو يردجلل

(Dr Jenner)یضرطا حقلپ $59 . 

 لمأتنلو ...ةماعلا
 ضارمألا ةمئاق

 ىتلا ايلاح ةكاتفلا

 ۱ موي تاذ تناك

 بعرو عله ردصم
 مويلا تحبصاو

 ةرطيسلا تحت

 .”تاحاقللا لضفب

 (Richard رغالغ دراشتیر

dob) ) x0 «(Gallagher 

 106) "ملاعلا" ةيلباعلا
(Scientist 

 ةيكرتلا ديربلا ةطلس هتردصأ عباط

 رورم ىركذب ءافتحالل 1967 ماع

 لوأ ءارجإ ىلع ًاماع نيسمخو نيتئم
 .يردجلا دض حيقلت



S ty 

 ,ناسنالا ةروس .میرک نآرق)
 میرکلا نآرقلا رکذی ؛(17 ةيآلا
 تابورشم دحآ لیبجنزلا

 جالعل مویلا مدختسیو .ةنجلا
 ءيقلاو نایثغلا

 باشعألا بط م

 اوبتک نوزراب ءاملع اهاعرب dole ples ةياثع ةتس-فلأ لبق قئادحلا تناک

 لب ءًاليدب ًابط كاذنآ باشعألا بط نكي مل .تاتابنلل ةيبطلا صئاصخلا نع تاسارك

 7 قثادح یلع رفوتت تایفشتسلا تناکو .اهتاذ ةيبطلا ةسراملا نم ًاءزج ناك
dike A 

 .اهب جلاعُي ةديدج ةيودأ فشتكت تناكو «بطلا يف اهمادختسال باشعألاب

 رجف ذنم باشعألل ةيجالعلا صئاصخلا ناسنإلا فشتكا

 دنهلاو نيصلاو نيرهنلا نيب ام ضرأو رصم يفف .ةراضحلا
 يتلا فارعألاو ديلاقتلا رهظت ةباتكلا عارتخا لبق تالجس

 لمع لوأف «برغلا ف امأ .لاجم لا اذه يف ةدئاس تناك

 حرشيو باشعألاب ةمناق نمضتي) باشعألا نع ثدحتي

 داليملا لبق ثلاثلا نرقلا يف ةيقيرغإلاب هبتك (اهصئاصخ
 œ (Diocles of Carystus) سوتسيراك نم سيلقويد

 zŠ gI لوألا نرقلا يف (022661125) ساويتارك هالت

 «لاجملا اذه يف يقيرغإلا ثارتلا نم رهتشا يذلا باتكلا نأ

 باتك” وه ءةقحاللا لايجألا ىلإ لصو يذلا ديحولا وهو
 (Dioscorides) سدیروقسوید باتک" وآ ؟شئاشحلا

4àJl (De Materia Medica) *85,àll dsg0VI àماع  

 ءاملع هلوادتي ًاديحو ًاعجرم باتكلا اذه لظ دقو .م5

 مجرتي نأ لبق ةليوط ةدم نامورلاو قيرغإلا باشعألا
 .لوألا يسابعلا رصعلا ردص يف ةيبرعلا ىلإ

 م ةبيرغ تاراهبو روذبو راجشأو تاتابن ىلع ةلاحرلاو راجتلا رثع .تعسوتو مالسإلا دالب تدتما امدنعو
 قيم: hes Isae اوعمجف لبق نم مهيدل ةفورحم نكت

 اوربخو ماعلا نوملسلا طشم .اهمادختساب ةقلعتلبا ةفرعم اب ةبوحصم مهنادلب ىلإ اهولمحو ماخلا تانيعلا
 دوعت ةيبرعلا ةغللاب تابنلا ملع ی ةلاقم نم ةحفص

 .رشع سماخلا نرقلا ی

 ۱ نن والقابلا نفك ب بضم هللا صم یخ وب
 en خام جلال فو شاه بجا

 baie sia الب نی
e oles n oC ws 



BBE DM NATE EES 
 هلی مارو نازی
 شجار مزهر هج نالا جاهز ةا ترابا هنت

 ايسآ يف بوهسلا ةقطنم ىتح اولصوو «ةفلتخملا هتائيب
 مهدعاسو .ابوروأل يبرغلا بونجلا يف سناربلا لابجو
 M ليعست نع عبارلا تاو تلا وفا

 .لاهمإ ريغ نم مهتاظحالمو مهتالحر

 ةنرتقملا داولاو تايطعملا نم لئاهلا مكلا اذه لضفبو

 ةيديلقتو ةيتابن ةيودأ ترفاوت ءةيملعلا ةيبطلا مهتفرعم
 ةلئاه تامولعم نأ ينعت تافاشتكالا هذه تناكو .ةريثك

 .ماعلا ىلإ تقلطنا ةيعوسوم لامعأ نع ترفسأ دق

aiعماجلا" باتك 1002 ةنس ىفوتملا نوجمس نبا  

 يف نيفسلفتملاو ءابطألا نم نيثدحملاو ىمادقلا لاوقأل

 ةيودألاو ةيبطلا تاتابنلا هيف فصو “ةدرفملا ةيودألا

 يداحلا نرقلا يف ءانيس نبا نأ امك .اهنم ةصلختسملا

 نيعبرأو نينثاو ةئمب ةمئاق “نوناقلا” هباتك َنّمض ءرشع

 .ةيتابنلا تاجالعلا صئاصخ نم ةيصاخ

i. 

: TNL 
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r جنم زذ نذار ا اتالعان عزز و ثالثا ناقصا ela gs 
XI aao ثقْوو نمر ازم باما تاراق م عزام ذا ولوت ya a 

  EULA eaکوش هتاف هعززدج هلو ملف هت دو جاز ازم ناقل اردت
= 

 نبا ةلاسر نم ةفلتخم ةيتابن عاونأ
 يف شاع ءةقلام نم وهو ءراطيبلا

 هتلاقم حرشت ءرشع ثلاثلا نرقلا 4

 ةئيبلا فاصوأو تاتابنلا ايجولويزيف
 .اهتنايص ةيفيكو ءاهرذبل ةحلاصلا

 راسيلاو«“يفاكلا” ةطوطخم نم نيميلا
 "As NAI" ةطوطخم.نم

Tiy E a pel sلس هجرت  

 لا ًابنج «تاتابنلا ةسارد ی صصختلا «تابنلا ملع روطت

 .تاتابنلل يبطلا مادختسالا يف ةفرعملا مدقت عم بنج

 نم ةليوط مئاوق نوعمجي اوناك ءاملع نأ نيح يفف
 ةفينح يبأل “تابنلا باتك” لثم بتك يف تاتابنلا

 لثم نورخآ ناك «تابنلاءاملع خیشب بقللا يرونيدلا
 تابن مدختسي ءرشاعلا نرقلا يف بطلا ماع يزارلا

 .سرقنلا جالعل ءاود حالحللا

 ةرجشلا قروو ...”
 .”ممالا ءافشل

 دهعلا ,سدقلبا باتکلا
 ءايؤرلا .دیدجلا
 2 ةرقفلا ۰22 حاحصالا

 ءایمیکلا تناک ًايهداكأ ًاملع تابنلا ملع حبصأ امدنعو

 بطلا عفد ىلع نالماعلا ناذه دعاسو .ةعرسب مدقتت

 عفرل ةروطتم تالآ روهظب كلذ نرتقاو .مامألا ىلإ قابنلا

 ىدأ امم ءرشاعلا نرقلا يق ةديدجلا يرلا تاينقتو هايم ا

 .باشعألا ةعارزو ةيبيرجتلا قئادحلا راشتنا ىلإ

 ملع هفرع يذلا روطتلا قالطنا ةطقن سلدنألا تناك
 ىلوأ ةلطيلط يف رهظ رشع يداحلا نرقلا يفف «تابنلا
 .ةيليبشإ اهتعبتو ءابوروأ يف ةيكلملا ةيتابنلا قئادحلا



 نودعي نوينيص باشعأ ءاملع
 .تاتابنلا نم ةجرختسم ةيودأ

 براقع هاجتا سكعب راسيلا ىصقأ
 يف ةيبرع ةلاقم نم ةمرك :ةعاسلا

 ؛رشع سماخلا نرقلا نم تابنلا ملع

 رذج هذیملت سدیروقسوید ملسي

 ًادج ًالاعف ءاود اهفصوب حوربیلا ةتبن

 سدیروقسوید باتک ةمجرت نم]
 ۲6 2126112) “شئاشحلا باتك“

(Medicaتخسن يتلا  àعلطم  

 ءاملعلا الولو .[رشع ثلاثلا نرقلا

 فرعنل انك ام لئاوألا نوملسملا

 رظنا .قيرغإلا تاماهسإ ىدم
 يلصوملا فسوي سبلأ فيك كلذك

 ةطوطخلطا هذه فلوم .دادغب نم

 لجبطا ماعلا بابلج سدیروقسوید

 ناسه ةروصلا يف هیمدق لعجي مم ذإ

 مرتحي ناك ياصومللا نأل ءضرألا
 شئاشحلا نم عاونأ ؛ينانويلا بيبطلا

 راطيبلا نبال ةلاقم نم تذخأ

 مسلبلا ةرجش (لزب) خیرفت ؛يقلاما

 دوعت ةيسراف ةطوطخم يف ترهظ امك

 .رشع سماخلا نرقلا ىلإ

 عاتمتسالل قئادح ةيادبلا يف قئادحلا هذه تناك
allsيضارألا ماقم هسفن تقولا يف تماق اهنكلو  

 نيقرشلا نم ةبلجتسملا تاتابنلا ةملقأل ةيبيرجتلا
 UI lis يف تامولعملا نم ديزمللو .طسوألاو ىندألا

 مسق يف راطيبلا نبال ةصصخملا تارقفلا ةءارق كنكمي

 “ةيذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجلا” هباتكو .“ةلديصلا”

 ةعساولا هتفرعم سكعت «ةمخض ةينالديص ةعوسوم دعي
 باتكلا اذه يف راطيبلا نبا سرد .اهعفانمو تاتابنلاب
 .ةيبطلا اهصئاصخ ضرعو ةفلتخم ةتبن فالآ ةثالث وحن

 قوتملا يقفاغلا رفعج يبأل “ةدرفملا ةيودألا باتك” دعي

 زيمتيو «باشعألا بط يف بتكلا لضفأ نم 1165 ماع

 سكام 1932 ماع رصم يف هرشن داعأ قيئانثتسا ةقدب

 (Max Mayerhof) فوهریام

dsباتك” ىلع ًاقيلعت لجلُج نبا بتك رشاعلا نرقلا  
 ةيبرعلا ىلإ همجرتو نوکذطا سدیروقسویدل “*شئاشحلا

 يدنهلا رمتلا لثم ةديدج داوم ًافيضم ىرخأ ةرم
 تاتابن فصو امك .لاهلاو لدنصلا بشخو روفاكلاو
 ةيبطلا اهتميق زربأو اهصئاصخ ددحو ةريثك ةديدج

 .ةددعتم ضارمأ جالعل

 مهنأ باشعألا بط يف ةطيسبلا نيملسملا تاراكتبا نم

 هنأ عم ميظع رثأ اذ كلذ ناكف ؛ضيرملا يف اهريثأت اوبقار

 مادختسا ىلإ اوقبس مهنكلو ًامامت ًاحضاو ًارمأ مويلا ودبي

 اهيلع اودمتعاو ءاهوبقارو براجتلا يف ةيملعلا بيلاسألا

 ابوروأ يف ةردان باشعألا بط يف ةفلؤم لا بتكلا تناك

 ددعل الا ةفورعم نکت مو .ءىطسولا اهروصع لالخ

 نرقلا ةياهن ىتح نويبوروألا لظو .ءاملعلا نم ليلق
 ةذوخأما ةينيئاللا تامجرتلا نومدختسب رشع سماخلا

 لیبس یلعف .ةيقيرغإلا نع اهرودب ةمجرتملا ةيبرعلا نع

 سداسلا نرقلا لالخ سديروقسويد باتك عبط لاثما

 .ةعبط نيعبسو GLE وحن رشع

 ءوسو «لهجلا ببسب نويبوروألا تابنلا ءاملع طبحأ
 ل ذإ «یلوألا ةيقيرغالا تامجرتلا ف ءاطخآو .ةسراملا

 ,ةحيحص ةروصب تانوکلا دیدحت یلع نیرداق اونوکی

 ريسلا لعج اذه لک .ةيلحما تاجهللاب تفصو اهنأل
 يسامولبد وهو (Sir Thomas Elyot) تويلإ ساموت

 هنأب هءارق ربخي ءرشع سداسلا نرقلا ءاملع نم يزيلكنإ

 يف ةدئاف يأ اومدقي مل” مهنأو ًائيش ءامدقلا نم مهفي م

 ."يتحص صخپ ام

 مد مادختسا نع باشعألا بط مجحآ ظحلا نسحلو

 ابوروأ يف ةنيعم ةيبط تافصو ىلإ فاضي ناك يذلا مألا
 يليمكتلا بطلا ٌمدختسي مويلاو .ىطسولا روصعلا يف

 أجلي ديدج حسم قفوو .ةسمخ لک نم دحاو Uno ٌدرف
 ةاوادملا وأ باشعألاب يوادتلا ىلإ دارفأ ةرشع لك نم دحاو

 بطلا ةعانص ةينازيم ردقتو امك .ةسناجتملا /ةيلثملا

 .ًايونس ةينيلرتسالا تاهينجلا تازايلمب ليدبلاو يليمکتلا

 هتيمهأ ديعتسي نوملسملا هروط يذلا «باشعألا بط
 بط نأ دجن امك «روهظلا ف باشعألا ءابطأ ذخأ نيح

 ذنم ةيفيرلا قطانمماو ىرقلا يف ًالصأتم لاز ام باشعألا

 .فارعألاو ديلاقتلا نم أزجتي ال ًاءزج يقبو نورق
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 fla هللا لزنأ ام“
 .”ءاود هل لزنأ الإ

 هحیحص à يراخبلا هاور

 نم ةيبرع ةخسن :راسيلا ىصقأ

 سدیروقسویدل ؟شئاشحلا باتک»

 .ةيودألا ريضحتب

 هلدیصلا

 ناف اهلمع تاعاس توافت نم مغرلا ىلعو .ةيلديص ةريبك قوس وأ ماع عراش لك يف
 لهسي ال ةايح ليختن نأ بعصلا نمو .رارمتساب ةحوتفم نوكت نأ ّدب ال اهنم ةدحاو
 .ةیمويلا انتایح مزلپ ام ضعب ءارشل يلحلا ينالدیصلا ی لوزنلا اهیف

 ًاشنت تایلدیصلا تناک لب .ةثيدح میهافم هذه تسيل

 ةلدايصلا ناك .ةنس ةئمو فلأ لبق دادغب يف رشتنتو

 نوريدي ةلقتسم ةفرح باحصأ عساتلا نرقلا علطم يف

 ةيودألا بيكرت يف مهتاراهم ىلع نيدمتعم مهتايلديص
 .ءابآلا نم ةنهملا هذه نوثري ءانبألاو ءاهظفحو اهنيزختو

 ةفورعم تالئاع اهريدت يتلا قوسلا تايلديص تناك

 رشع يناثلا نينرقلا يف ًاصوصخ) رخآ ىلإ نيح نم عضخت
 (Health لوؤسم هیرجي شیتفت ىلإ (رشع ثلاثلاو

)and Safety Executiveمساب فرعي ةموكحلا هنيعت  

 ةبسحلا ناويد ناك .نيدعاسم نيعتسي وهو بستحمطا”

 ةدمو ةيودألا ءاقنو سيياقملاو نازوألا ةقد صحفي

PRESCRIPTIONS 
PICK-UP & DELIVERY 8 

 ؛نيذوعشملاو نيلاتحللا نم سانلا صلخي امك ءاهتيحالص
 ةحصلا نيناوقب مازتلالا تايلديصلا عيمج ىلع ناك كلذل
 ةبقارطا ولووسم ناکو ,شیتفتلل عوضخلاو ةمالسلاو

 اوطبض مه نإ ةلذم ةيیدسج تابوقع عاقیاب نوددهب
à PAةيودألا . 

 تدجوو لب .طقف قاوسألا يف تايلديصلا دجوت م
 رارغ یلعو ..ةنس فلآ لبق تافصوتسلاو تایفشتسلا

 ةيودألا عينصتل اهب ةصاخ تادحو مضت مویلا اهرئاظن
 بارشلاك ةعونتم ريقاقع جتنتو ةيئادبلا تاربتخملا هبشت
 .ىرخألا ةينالديصلا تارضحتسملاو مهارملاو نيجاعملاو

 دح ىصقأ ىلإ ةلديصلا يف يلمعلا بناجلا روطت ءاذلو
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 لاثمأ عساتلا نرقلا نم نوقومرم ءاملع همعد يف مهاسو

 ىضرملل فصي بيبط لوأ ناك يذلا لهس نب روباس
 ززع يذلا يزارلا لاثمأ نمو .ةددعتم ريقاقعو تاجالع

 انيس نباو lade عجشو ءاودلا يف ةيئايميكلا تابكرم ا
 فصوو ةيودألا دادعإل ةقيرط ةئمعبس فصو يذلا

 ددح يذلا يدنكلاو ؛اهتاميلعتو اهتالوعفمو اهصئاصخ

 لكش كلذ لك ءاهقبطو ةحيحصلا ةيئاودلا ةعرجلا ةيمك

 .ةيئاودلا ةغايصلا ساسأ

 رثكأ نم ناك “بطلا يف ةنديصلا باتك” ينوريبلا فلآ

 نمضت ذإ .ةيودألاو ةلديصلا لقح يف ةميق لامعألا

 طوطخلا هيف مسرو .ريقاقعلا صئاصخب ًالصفم ًافيرعت

 .هتابجاوو ينالديصلا ةفيظولو ةلديصلل ةسيئرلا

 فلخ نب سابع حارجلا بيبطلا ريثأتلا يوذ ءاملعلا نمو

 ةيودألا ريضحت يف ًادئار ناك دقف ءيسلدنألا يوارهزلا

 جاتنإ ىلع هتردق ينعي امم ؛ريطقتلاو ديعصتلا نقتي

 dol اذه دنع فقي م .ةديدجلا ةيودألا نم ةلسلس

 ةيوعملا راتوألا مدختسا امكف .دعبأ ةوطخ يف راس لب

 فيلغتل كلذك اهمدختسا دقف ةيلخادلا حورجلا ةطايخل

 ةزهاج ةريغص تاميزح يف اهنيزختو ةبكرم لا قيحاسملا
 نأ ركذت مويلا ءاودلا ةلوسبك علبت امدنعف كلذل .علبلل

 .ةنس فلأ لبق ناك اهب رشبملاو اهدئار

 ناونعب ةينيتاللا ىلإ “فيرصتلا” يوارهزلا باتك مجرت
Sy) Geb 5Les "Liber Servitoris"يبوروألا  ol 

 .ةدقعمو ةبكرم ةيودأ اهنم جتنيو ةيبطلا باشعألا رضحي
 لوأ وأ جراثيللاك داوملا دادعإ يف بيلاسأ باتكلا نيبي امك

 صاصرلا ديتيربكو ءضيبألا صاصرلاو ءصاصرلا ديسكأ
 ,سلکلاو !RO خينرزلاو ءديزكرملاو ءقورحملا ساحنلاو
 .ةديدعلا حالمألاو هعاونأب جازلاو

 ىلإ ناتسناغفأب ةاره نم يورهلا قفوم روصنم وبأ لصوت
 ةينبألا باتك” رشاعلا نرقلا يف فلأ امدنع ديدج راكتبا

 ركذو ءزوخينرزلا ديسكأ هيف فصو .“ةيودألا قئاقح نع
 ىلع مدختسي يذلا كيكيليسلا ضمح نع تامولعم

 اهيقي ةدعملل ءاشغ نيوكت ىلع دعاست بوبح لكش

 مويدوصلا تانوبرك نيب حوضوب زيمو .باهتلالا نم
 ةماسلا ةعيبطلا ىلإ هابتنالا تفلو .مویساتوبلا تانوبرکو

 تابكرمو يساحنلا جازلا ًاصوصخ .ساحنلا تابکرط

 ىلع لوصحلل رحبلا ءام ریطقت LAS ركذ امك ,صاصرلا
 .برشلل حلاص ءام

 مهلمع نوکی نآ ةلدايصلل ىلوألا فادهألا نم ناك

 یوصق ةيلمع ةميق اذ نوکیل قربخب ًاطبترمو ًامظنم
 جاردإ ينعي اذه ناكو .سرامم لا بیبطلاو ینالدیصلل

 اهيلإ عوجرلا ليهستل يئابفلألا بيترتلاب مئاوق يف ريقاقعلا
 ةوالع ةرفاوتم ةيبطلا تاعوسوطا تناکو ..اهلامعتساو

 .ةيبطلا تاصاصتخالا نع ةلماك لامعأ ىلع

 يف ابوروأ ىلإ اهقيرط هذه ریقاقعلا تالاقم تقش

 ةينالديص تامولعم نم اهيف ام لكب رشع ثلاثلا نرقلا

(Johannes of St. Amand) whi cols£2 3&3  

(Padua) gob 3 Suu! (Pietro d'Abbano) sil 

 تلمش يتلا لامعألا نإ .م1316 ىلإ م1306 نم ايلاطيإب

 دفاولا نبا اهفلأ ًابتك تنمضت ةيبوروألا ةلحرلا هذه

 نيسمخ نم رثكأ ةينيتاللاب هلامعأ ترشن يذلا يسلدنألا

 يف عقي “ةدرفملا ةيودألا باتك” يساسألا هفلؤم .ةرم

 امو .ةنس نيرشعو سمخ يف هفلأ ةحفص ةئمسمخ

 De medicamentis simplicibus” 4435XJl“ همجرتلا

 .ةلماشلا ةعوسوملا هذه نم طيسب ءزح ىوس

 نترام ييرمألا خرؤللا مجرت نيح

 ًاصوصن (Martin Levey) يفيل

 ريقاقعلا نع تامولعم ىلع رثع ةيبرع

 ءصيرقلاو «بوبحلاو ,ةدقعملاو ةبكرما

 «تویزلاو «هعاونأب بارشلاو قيحاسماو
 .نانسألا نيجاعمو «تالوسغلاو

 يناثلا نرقلا نم ةيسراف ةيراخف ةرج

 ناك .ةلديصلا ضارغأ يف مدختست رشع

 باشعألا نيزختل اهنومدختسي ةلدايصلا
 .ىرخألا ةيودألاو نداعملاو ةففجملا

 ةرجلا هذه حطس فيظنت نكميو
 .ةلوهسب ةلوقصلا



Meere voto 

 يوارهزلا لماعت ةنس فلأ لبق

 قيحاسم نم ةنوكملا ريقاقعلا عم

 نم مزر يف اهنزخف .ةجوزمم

 ةزهاج تناك يتلا ةيوعللا راتوألا

callرشبي ًادئار كلذب ناكف  

 .ةثيدحلا تالوسبكلاب

 نرقلا نم ةيبرع ةطوطخم :راسي
 ,ةينالديص لوادج اهيف رشع ثلاثلا
 نيبت يهو ءراطيبلا نبا ىلإ ىزعت
 ديدحتو ضرملا ضارعأل ًافاصوأ
 ةعرجلاو ءاودلا تاقیبطتو .هناکم

 .ضیرلا اهلوانتپ نآ يغبني يتلا

 قیقحتو قيقدت نم دفاولا نبا هب ماق ام ىلإ ةفاضإ
 ًاباتك فلأ دقف .مامحتسالاو مونلاو ةيودألا لمع يف

 تابنلا ملعو اهتياعرو تاتابنلا ةعارز نأل .ةحالفلا يف

 اهضعب ةنرتقم اهلك تناك بطلاو ءاودلاو ءايميكلاو

 ًاقيثو ًانارتقا ضعبب

 مطاع يسلدنألا يقلاملا راطيبلا نبا ناك رشع ثلاثلا نرقلا يفو

 ىتح تيقب ةينالديص ةعوسوم ربكأل ًافلؤمو ًادئار تابن
 “ةيذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجلا” هباتك دعي .اذه انموي

 فالآ ةثالث وحن فصو .ةطيسبلا ريقاقعلا نع ًالماش ًالمع

 .يئابفلألا بيترتلاب مئاوق يف اهجردأ ةيبطلا باشعألا نم عون

 نيسمخو ةئم نم رثكأ نم هتامولعم راطيبلا نبا ىقتسا
 هثاحبأو ةصاخلا هتاظحالم عم تامولعملا كلت جسنو ًافلؤم

 P1758 ماع باتكلا نم ةينيتال ةخسن ترشن .ةيصخشلا

 .م1842 ماع ةلماكلا هتمجرت ترهظو

Compendium) ”؟روطعلل ةيفاولا ةصالخلا Gls 

  (aromatariorumهفلأ يذلا  àرشع سماخلا نرقلا

Saladin 02 يلوكسألا نيدلا حالص روهشملا بيبطلا 

  à gà (Ascoloىطخ ىلع هيف راس ءءازجأ ةعبس

 صحف :كلذ يف امب .تاعوضوملل لوألا يمالسإلا فينصتلا

 ةيانعلاو «ةليدبلا ةيودألاو ,ةبولطما هتالهومو «ينالديصلا

 .ةبكرماو ةطيسبلا ةيودآلاب

 لكشب لامعألا هذه نويبوروألا ةلدايصلا ىحوتسا

 وزوب لاد وكيفودول يسنرولفلا بيبطلا لغتشاف .عساو
 à (Ludovico dal Pozzo Toscanelli) يلليناکسوت

 رشع عباسلا نرقلا يف تردصأ يتلا ءابطألل نيتنيرولف ةيلك

 “اهبيكرتو ةيودألا صئاصخ يف ندنل ةلاسر” نم ةعبط

 ةطيسبلا ريقاقعلاو ءنداعم او تاتابنلاب ةمئاق ىلع توتحا

 كلذك اهيفو «ةيلخادلاو ةيجراخلا تالامعتسالل ةبكرطاو

 اهلکو تاقصللاو تاخبللاو بوبحلاو تویزلا نم عاونآ
 .يمالسإلا ريثأتلا رهظت

 ىعدي يكيرمأ خرؤم ًاثيدح ةيمالسإلا ةلديصلا شعنأ
 3 dise (3 e 3 lae (Martin Levey) يفيل نترام

 رئافحلا لضفب جرختساو oue ًاصوصن م1977 ماع

 نع ابتكو ءةيئاودلا تاجلاعم لا نم ةلئاه مئاوق ةيرثألا

 ةيودألاو ءاهتالامعتسا فصوو «ةيودألا دادعإو «مومسلا

 نكمي ءام ببسل ام ءاود رفاوت مدع لاح يف) ةليدبلا
 نع تامولعم يفيل دجو .(ليدب ءاودب هنع ضيوعتلا

 هعاونأب بارشلاو قيحاسملاو بوبحلاو «ةبكرملا ريقاقعلا
 هذه لك .نانسألا نيجاعمو تالوسغلاو تويزلاو

 انوقبس نيذلا كئلوأ نأب یرخآ ةرم انرکذت تامولعلا

 .ةمدقتملا ثاحبألاو ةيودألا نم نوديفتسي اوناك ةنس فلأب
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 ناوريقلا عماج ناك عساتلا نرقلا يف

Jussu coe 

 دروتسملا يبوروألا بطلا

 ةعضب دعب اوملع ول ةداعسلاب نورعشیس اوناک نملسلا ءابطألا نآ هیف كش ال امم

 ناکماب راص ثیحب ةينبتاللا یا تمجرت دق مهلامعآ نآ مهتافو نم نورق وآ دوقع
 نودیفتسپ سانلا نم ًادیزم نآو ءاهنم ذخألاو مهتافلوم یلع عالطالا ةيبوروأألا ةبخنلا
 ةيبطلا تاحلطصلاب ينعي اذهو «مهعمتجم ءاقترالا اودارآ مهنأل .مهئاحبآ نم

 نم مهنارقأل لب ءطقف مهل سيل ًاعئار ًاروطت كلذ ناكف «مهمالآ نم سانلا صیلخت

 .مهعم اولمع نيذلا نيملسم لا ريغ

 ىفشتسم لضفب ةيبطلا ةفرعملل ًالئوم سنوت تناك
 يف هنع ةءارقلا كنكمي -م830 ماع ئشنأ يذلا ”ناوريقلا”
 جالعلا ی ةفاضا .هیف ناکو -"تایفشتسلا روطت" مسق
 SAAP ajad Jid ga ةعامج ابوروأ لإ اهلقنو ةفرعم لا نم ةمخض ةيبط LS اوفص ءاملع

.(Constantine the African) 

 يف سنوت يف تاونس ةدعل يحيسم ا ماعلا اذه شاع

 تناك ةيبط تاعوسوم مجرت .رشع يداحلا نرقلا

 ثدحأف ؛ةينيتاللاب نيقطانلا نييبوروألا ىدل ةرفاوتم

 هتامجرت لضفأ نإ .ابوروأب بطلا ةسارد يف ةروث
 سابع نب يلع بيبطلا فيلأت “يكلمما باتكلا” ةفورعما
 ةينيتاللا يف فورعملا ,رشاعلا نرقلا ءاملع نم يسوجملا

Ùs X gb .Pantegni wbيفو 1515 ماع (اسنرفب)  

 لامعألا لضفأ نم دعيو .1536 ماع (ارسيوسب) لزاب

 .يمالسإلا بطلا يف ةيكيسالكلا

 مجرت هنأل تامولعملاب رخزي ناك نيطنطسق سأر نأ دبال
 قباکلاو ,ةدعلاو ءةيذغألاك تاعوضوم ثحبت ًالامعأ

lullsهلك كلذ نم مهألاو ..ةيسنجلا ةسرامملاو  

 حيرشتلا ملعل ًالخدم دعي يذلا “رفاسملا داز” باتك

 .ضارمألا ةسارد يأ ءيضرملا

 ءاجو .دقنلاو حالصإلل يقيرغإلا ملعلا عضخ"

tustمع  ll d cid dagaمخ نمو ءيضاسإلا  
 وه ةيبوروألا ةضهنلا رصعل ةبسنلاب يبرعلا ملعلاف

 ."ثيدحلا ملعلا تازجنم رخآ

 نم قومرم لا يبرعلا مولعلا خرؤم ءابيلص جروج

(Columbia University) LurglS dole959  

Ceu mbi d on queli aa eed 
is يمالسإلا ابوروأ خير b? 



 زازجلا نیا هفلآ ءاراشتنا رثكأ «رفاسملا ناز” بانك ناك

 يفوتو .ناوريقلا ىفشتسم يف هسرامو بطلا سرد يذلا

 هءارو كرتو ale نينامثلا زهاني رمع نع 955 ماع كانه

 ةسمخ (25)و نانید فلآ نیرشعو ةعبرآ )24000(

 وليك نيعبرأو ةسمخ يواسي راطنقلا) ًاراطنق نيرشعو

 هثرإ نمضت .مولعلا نم هريغو بطلا بتك نم (ًامارغ
 بعل كلذل ًاقفوو .اهجالعو ءاسنلا ضارمأ يف ةلاقم ًاضيأ

 .اهضارمأ ببسو «ةأرملا ةحص ةنايص يف ًايزكرم ًارود ضيحلا
 ةلئاه ةرهش تاباتكلا هذه لضفب رازجلا نبا بستكا

 .ىطسولا روصعلا لالخ ةيبرغلا ابوروأ يف ريثأتلا نم هتنّكم

 ناونعب ةينيتاللا ىلإ “رفاسملا داز” باتك نيطنطسق مجرت
Viaticum peregrinantis”سويسينيس همجرتو »  

Zedat ha-” Sloise å yllo Li £I |J] (Synesius) 

oS! “derachimًاعيبم رثكألا بتكلا دحأ هلعج يذلا  

 .كاذنآ ابوروأب ةءارق رثكألاو

 ةيفيك يف حئاصن نع مويلا نورفاسملا ثحبي امكو
 ةلاحرلا ناک كلذک .مهرفس ءانثأ يف ضارمألا عم لماعتلا

 يعجرم باتك ىلإ ةجاحب ىطسولا روصعلا يف نورفاسم او
 ًاديفم “رفاسملا داز” باتك نكي مل .مهرافسأ يف مهديفي

 ًالمع اذه ىلإ ةفاضإلاب ناك لب ءبسحف نيرفاسملل
 ”Ars” gl “Articella ىمسي ام ىلإ ee ًامظنمو ًالماش

"medicinaeةعساولا ةيبطلا صوصنلا ةصالخ يأ  

 ونريلاس يف تاعماجلاو ةيبطلا سرادملا يف لوادتلا

 L395$ .(Montpellier) (Bologna) هییلیبنومو

 باتكلا نمضت دقل .(4010>0) دروفسكأو سيرابو

 .ةبصحلاو يردجلل ًاقومرم ًافصو كلذك

 هذيملت alae عباق لي .ديحولا وه نیطنطسق نکی م
 فورعما (Joannes Aflacius) سویکالفآ ناوج ملسما

 (]ههصصعد 5272ع6015) سونیساراس ناوج مساب ًاضيأ

 اذه ناك .م1103 ماع يفوت وهو .“يقرشملا انح” وأ

 ,كلذك (5916720) ونريلاس ىفشتسم يف tub ريخألا

 .تايمحلاو لوبلا ملع نع تالاقم بتكو

 كارز اال

 يف رضاحي وهو يقيرفألا نيطنطسق نيبي رشع سداسلا نرقلا نم روصم باتك فالغ

JECONSERVANDA 
BONA VALETVDINE, 

Liber Scholz Salernitanz. 
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 نبا فيلأت نم “ءاملا باتك” فالغ

 .نامُع يف ًاثيدح رشن «يبلاعثلا

 ماظنلا دعي“

 يبوروألا يبطلا
 يف سيل ايبرع
 لب طقف هلصأ
 .كلذك هتينب يف
 دادجأ مه برعلا

 نييبوروألا

 لبماک دلانود روتکدلا
(Dr. Donald Campbell) 

 نم يبرعلا بطلا خرؤم
 نیرشعلا نرقلا

 يف ةفولأمو ةعئاش ةيبرعلا تامجرتلا تدغ ام ناعرسو

 ريبكلا ميلعتلا زكرم ونربلاس اهیف اهم ءاهلک میلعتلا زکارم

 .ةيبطلا هتسرده رهتشا يذلا ةيبونجلا ابوروآ یف

 اهرثأ اهل ناك يتلا ىرخألا ةمجرتملا ةيبطلا لامعألا نم

 برغلا يف فرع يذلا انيس نبا بتك ءابوروأ يف ريبكلا
 نرقلا يف «“نوناقلا” هباتك ناك .“ءابطألا ريمآ” بقلب

 تلظ ىرخأ ةمخض ةيبط ةعوسوم ءرشع يداحلا

 ةتس ةيبطلا مولعلا ىلع نميهت ماعلا يف ايلع ةيعجرم

 كنكمي .ءاود نيتسو ةئمتس نم رثكأل تافصو مضت ,نورق
 روسک ةجلاعم" مسق يف هلمع نعو هنع ديزملا أرقت نأ
 ."انیس نبا دنع ماظعلا

 اهطاعم ةينيدلاو ةيفسلفلاو ةيملعلا انيس نبا ءارآ تكرت

 سونغام سوتربلأ لثم ةديدع ةمهم تايصخش ىلع
«(Albertus Magnus)ينيوكألا اموتو  Thomas) 

«(Aquinasستوکس سئدو  (Duns Scotus)رجورو  

 (Roger Bacon) نوكيب

 نباب فورعملا ءيدزألا هفلأ يذلا “ءاملا باتك” مدقي

 تاحلطصملل فورعم يئابفلأ فينصت لوأ «يبلاعتلا

 تايلمعلاو ءةيودألاو ضارمألا ءامسأ نمضتي وهو «ةيبطلا

 ىلع “ءاملا باتك” يمس .تاجالعلا وأ ةيجولويزيفلا

 Gohl «باتكلا اذه فلؤم .باتكلا يف “ةدام” لوأ

 هذه كرت .ةيمالسإلا اينابسإب ءايسنلاف يف م1033 ماع

 .ةحفص ةئمعست نم ةفلؤملا ةطوطخملا

 یطغ «تادلجم ةعست نم «يزارلل ؟يواحلا باتکلا"

 ناونعب ةينيتاللا هتمجرت تناک اهرو .اهلک بطلا عورف
CaS SÍ “Liber Continens”ةيميلعتلا بطلا  

 ىدم ىلع يبرغلا ملاعلا يف ًالامعتسا اهعسوأو امارتحا

 تنّوكت يتلا ةعستلا بتكلا نم ًادحاو ناكو .نورق ةدع
 .1395 ماع سيراب ةعماجب بطلا ةيلك يف ةبتكملا اهنم

 Ab يف زرابلا بيبطلا ءيوارهزلا لمع فرغ مث
 فيرصتلا” هباتك ناك .1000 ماع وحن ءاينابسإ بونجب

olةيبطلا تامولعم اب ًاوشحم “فيلأتلا نع زجع . 
OSs1طء) “بطلا ميظنت” ناونعب ةيزيلكنإلاب فرعي  

Jus GES! Gleis O] Arrangement of Medicine 

 ًاروهشم ًايلمع ًاليلد ادغ دقف ؛هنومضم ىلع ةحضاو ةلالد

 .نايعلا تاداهشبو ةيصخشلا هفاصوأب

URSنم تعمج ًادلجم نيثالثل ًاصخلم هلك لمعلا  

 da dubs Ble لالخ تكاد ub ”تايطعم

 نكلو ًاريثك لحتري م فلؤملا نأ ودبي .ةمات ةسراممو
 .ثداوحلا اياحض ةجلاعم يف ةعساو ةربخ هيدل ترفاوت

 بطلا ماكحأ ديطوت وه «فيرصتلا” باتک زیه ام نٍ

 ةلاح لك يف هبنجت مزلي امو هلمع يغبني ام ديكأتب يلمعلا
 تاجلاعمو ًالولح مدقيل عباتي مث .ضيرملا اههجاوي ةيبط
 .ةليوطلا هتربخ لالخ اهبذشو يوارهزلا اهفشتكا

 “فيرصتلا” باتك لظ ىطسولا ةيبوروألا روصعلا يف
 ىتح كلذك يقبو .ةحارجلا تاودأل ديحولا ردصملا

 ًالمع ةحارجلاب صتخملا دلجملا دعيو .ةثيدحلا روصعلا

 نم رثكأل اهنمضتي يتلا حورشلاو موسرلا لضفب ًايئانثتسا



 مسق يف اهنع ديزملا ةءارق كنكمي يتلاو «ةيحارج ةادأ يتئم

 .ًاضيأ ةيروث ةيحارجلا هتاينقت تناكو .“ةقيقدلا تاودألا”

 باتك نم ةحارجلاب صتخلا ءزجلا ينوهركلا دراريج مجرت

 يف :هنم تاعبط ةدع ترشنو «ةینبتاللا یا ؟فیرصتلا"

 دروفسكأ يفو 1541 ماع لزاب يفو 1497 ماع ةيقدنبلا

 مظعم يف ةحارجلا ليلدو ًاعجرم باتكلا راصف ؟1778 ماع

 لتحاو .هبیلیبنومو ىنريلاس لثم ءابوروأ يف بطلا سرادم

 هلمعتسا دقو .نورق ةدع يبطلا جاهنملا يف ًايزكرم ًاءزج

 .ًاعم نوسرامملاو ءابطألا

 بیبطلا (Lucien Leclerc) كرلكول نايسول صخلي

 باتك رثأ ءرشع عساتلا نرقلا يف بطلا خرؤم «يسنرفلا

 ًارود “فيرصتلا” باتك ةمجرت تبعل” :هلوقب “فيرصتلا”

 ."ىطسولا نورقلا لالخ ابوروأ يف ةحارجلا ريوطت يف ًامهم

 اهيف امب تابتكملا يف مويلا «فيرصتلا” باتك دجت نأ نكمي
 .نطنشاوب سرغنوكلا ةبتكم

Isisيروسلا بيبطلا «سيفنلا نبا لمع دنع فقوتن  

 يذلا “ةيبطلا ةعانصلا ف لماشلا” انل كرت .1288 ماع قوتما

 نم ءازجأل تاطوطخم مويلا رفاوتت .ًادلجم نينامث يف عمج

 دادغبو بلحو قشمدب تاعومجم يف مخضلا لمعلا اذه

 رفاوتتو ءاينروفيلاكب (0010 0[41) وتلأ ولاب يفو دروفسکأو

 نبا طخب باتكلا نم ةديدع فتن ةريخألا ةبتكملا هذه يف

 ,ريقاقعلاو «تاینقتلاو ةيبطلا ةفرعلما نم ًاريثك ابوروأ تقلت
 اهيلإ ءاج ةفرعملا هذه ضعب نكلو ءةمجرتلا ربع تاجالعلاو
 اوناك نيح نيملسملا ءابطألاب رشابملا كاكتحالا قيرط نع

 مهقوفتب ءابطألا ءالؤه رهتشا دقو .نييبيلصلا نوجلاعي

 جلاع يصخشلا نيدلا حالص بيبط نأ ىكحيو «يبطلا

 !AN (Richard the Lionheart) بلق دراشتير

 ؛ةريبك ةشهد راثم مهترباثمو نيملسملا ءابطألا لمع ناك
 امك ,ةيئاقولا ةيودألاو ءاذغلا ريياعم نع تاحفص اوبتكف

 فرع ام ريهامجل ةماعلا ةحصلا نيسحت نع نيلوؤسم اوناك

 ."ةملظلا" روصعلاب

Ghe Classic Collectors Edition 

GRAY'S 
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780 illustrations 

 كلم ينامورلا روطاربمإلا ءيناثلا كيرديرف ناك
 ثلاثلا نرقلا) هرصع يف ًارونتم ًامكاح .ةيلقص

(dsىعري ناك .نيملسملا بتكب متها  

 طیسولا رصعلا ماع لسراف ملعتلاو ملعلا
 àb J (Michael Scot) oS لکیام

 يداحلا نرقلا بيبط لامعأ ىلع لوصحلل

 كلذ دعب اهنم خسن تعزوو .انيس نبا رشع

olo ىلع 

 *يارغ حیرشت ملع” ةعوسوم نإ
d)9Qb! (Gray’s Anatomy) 

 ةرم لوأ ترشنو «دقعلا اذه يف

eleوذح تذح دق تناك 11858  

 يف نوملسملا هأدب يذلا ديلقتلا

 ةيبعش تبستكا يتلا مهتالاقم

 .تاعماجلا يف ةيواستم
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 تنیدملا :ننماخلا لصفلا

 دادغبو ابنابس| يف ةبطرق لثم رشاعلاو عساتلا نینرفلا ندم يف ةاپحلا تمدق
 ,ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا ةيرحب فصتت ةيقار ةراضح ةبرجتو ,ةعتمم ةبرجت قارعلا يف

TA OEE EEE EEO EYل ا  EET 
 عون اهيف فرُع امك ,ريمحلا اهرجت تابرعب عمجت ةمامقلا تناكو .ًاليل ةءاضملا عراوشلا

 ا يراجملاو يحصلا فرصلا نم

 مهلزانم طبترتو ,ةماعلا عراوشلا نع اديعب مهتويب يف مالسب نوشيعي ناريجلا ناك
 نع رداصلا ناذألا توص ىدم نمض عقي كلذ لك ..ةليلظو ,ةيوتلمو ةقيض عراوشب
 تاحاسلاو ةسيئرلا عراوشلا يف زجنت تناكف ةراجتلاو لامعألا امأ .يلحملا دجسملا

 تناكو ,ةيانعب تممص ؛سودرفلا يكاحت ,ةماعلاو ةصاخلا ؛قئادحلا تناكو .ةماعلا

 .مامتهالاو ةياعرلاب ىظحت

 لوقحلا ىلإ راهنألا نم ءاملا خضت يهو ةمخضلا ءاملا عفر تدلآ دهاشت تناك
 ةمظنآ لمعتست اینابس| يف ةطانرغب ءارمحلا رصق يف ریفاونلا تلازامو .ندملاو
 .ةنس نوسمخو ةئمتس اهيلع ىضم يتلا ءاملا

UR ROSE 0 gAai bo | | 
 تناکو ءامسلا طخ یلع تارانملاو بابقلا تنمیهو .ةيلبجلا عودصلا طبرت تناک يتلا

 مهعم اوبحطصا لب ,مهتدوع ىدل راكفألا هذه نويبيلصلا ىنبت ثيحب ادج ةرثؤم
 .يبوروألا بارتلا ىلع تآاشنم اوميقيل نيملسم نييرامعم نايحألا ضعب يف



 ندملا طيطخل
 ,ستانکلاو lou! GELS .ةنيعم ماعم ةيديلقتلا ةيبوروألا ندملل نأ امك

 ةقفاوملا اهميماصت يمالسإلا ماعلا ف تئشنآ يتلا ندملل ناک كلذک ,تاهزنتلاو
 ,عقوملا قيسنتو ءسقطلا :يهو .ةعبرآ ربیاعم یلع ةمناقلا ناکسلا تاجاحل

 .ةيقرعلاو ةيعامتجالا تاعمجتلاو ,ةيفاقثلاو ةينيدلا تادقتعلماو

 daz dle SELL Lal ee عضخت ندلما هذه نم ريثك

 تممص «كلذ رفوتلو ..لیلظ لظ ىلإ ةجاحب تناك كلذل

 تلعجف تويبلا امأ .ةاطغم ةقيض اهعراوش نوكت ثيحب
 .قئادحو تافرشو ةيلخاد تاحاب اهل

 كلذل .ةيعامتجالا ةايحلا يف ًايويح ًازكرم نيدلا لغش

 عراوش هلوح تماقو .ةنيدملا زكرم يف عقي دجسملا ناك

 هجتتو ةماعلا قفارملا نع دعتبت ةئداه ةجرعتم ةقيض
 ةيداصتقالا ةطشنألا .ةدودسم ةقزأو ةصاخ ةايح وحن

 ةماعلا تاطاشنلا عاقب يف ةروصحم تناك ءارشلاو عيبلاك

 .مالس يف ةصاخلا نكسلا تويب ةكرات ةسيئرلا عراوشلاو

 يف ةعيرشلا ميلاعتب مازتلالا نم ةنيدملل دب ال ناكو
 روهمجلا نيب ةيعامتجالاو ةيداطا تاقالعلا صخي ام

 نوناقلا ددح كلذل ؛ناربجلا نیبو كصاخلا :تاكلطسملباو

 !LY بکار یوتسم قوف ام یا تیبلا رادج عافترا
 .تاکلتملا هذه لخادب ام ةيؤر ةراملا عيطتسي ال ثيحب

 ىلع دمتعي ناكف مهتماقإ نكامأو سانلا شيع نع امأ
 ةليبقلا وأ اهتاذ رسألا كلت نم سانلا تاعومجمو رم

 اذلو ..ةيفاقثلا ءارآلاو ةيقالخألا لوصألاب اهلثامت يف اهسفن
 مساب تفرع ةعومجم لكل ةلصفنم ةينكس ماسقأ تأشن

 ايقيرفأ لامش يف ريبكلا برغملا ندم يف ناكف ؛“ءايحألا”
 ةطوطخم :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 نيبت رشع سداسلا نرقلا نم
 بونج ركب رايد ةنيدم ططخم

 ةيرقلل يوج رظنم ؛یکرت يقرش
 (w949 (Zuheros) ةيسلدنألا

 .اينابسإب ءةبطرق برق

 نم ةبخن اهجلاعتف ةينوناقلاو ةيعامتجالا اياضقلا امأ
 دجسملا برق «ةيزكرملا نكامألا à نيميقملا نيدلا لاجر

 .ةيساسألا ةيبعشلا ةسسؤمما دعي يذلا «سيئرلا

 ءايحأو «دوهيلل يحو «ةبراغملل يحو «برعلل يح ًالثم

 ناكو .ربربلاو ءكارتألاو «نييسلدنألاك ىرخأ تاعومجمم

 نماضت Jo ءايحألا هذه لخاد فو .ًايرايتخا بلاغلا يف كلذ

 .ةلثامتملا ةينيدلا تاسرامملاو يعامتجالا ماظنلاو عافدلا يف

 اف مر



 نأل «يعامتجالا كسامتلاب ىلحتت ءايحألا هذه تناك

 تاهيجوتو ميلاعت قفو ريسي ناك ةايحلل ماعلا هاجتالا
 «يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال” :لاق يذلا SEE دمحم يبنلا
 (هدنسم يف دمحأ هاور) .؟یوقتلاب الإ

 ىلإ ةجاحلاب ةرثأتم ةدتمملا ةيلئاعلا ىنبلا هذه تناك

 يعامتجالا لعافتلاو نيسنجلا نيب لصفلاو ةيصوصخلا

 تاحابلا تاذ ةيبرعلا تويبلا تحنم دقو .يوقلا

 اذه ةميقب اهینکاس ءاهدلوت يتلا ةريجلاو .ةيلخادلا

 كلتل ةبسانملا ةئيبلا تققحو .صاخلا هبش ءاضفلا

 لطت اهنآ Soul! ode صاوخ مهآ نمو .تابلطتلا

 ,ةصاخ تارممو باوبآو ةيكبش ذفاون اهلو لخادلا ی
 .سقطلا عم مءالتي يذلا اهميمصت ىلإ ةفاضإلاب

 دجاسلاو تایفشتسلاو سرادطماک ةيرادالا زکارلا تناک

 dob نع ةصاخ تابه لکش یلع معدلا یقلتت

 فارعألل تكرت دقف ةيكلملا نيناوق امأ .”فاقوألا”

 .ةيلحملا ديلاقتلاو

 يف صخلتت ندملا ريوطتل ةعبرألا ريياعملا نإف مث نمو ..

 .ةيفاقثلا تادقتعلاو «نیدلاو .عقولا قیسنت و سقطلا

 تاعمجتلاو ةيمالسالا ةعيرشلا ناف كلذ یا ةفاضاو

 قطانم نمض ومنت ندلا تلعج ةيعامتجالاو ةيقرعلا
 «قوس هيلي ءزكرملا ف دجسملا ناك ذإ .ةنيعم تاقاطن وأ

 ءايحألاب طيحملا يعافدلا روسلا ىلع موقت ةعلقلاو

 ةدقعم ةكبشب يجراخلا رادجلاب ةلصتم اهلكو «ةينكسلا

 .ًاضيأ روسلا جراخ ريست ةايحلاو .عراوشلا نم

 ناك ام اهنمف ةصصختم تاقيوس ىلإ قوسلا مسق
 اهريغو روطعلا وأ ءكمسلا وأ بهذلا وآ «تاراهبلل

 يتلا روخبلاو عومشلا لثم یرخآ عئاضب عم .حلسلا نم
 نمضتیو .نوقارولا هبناجب عقی يذلا حماجلا برق عابت

 دعی .ةبطرقب یداهو قیض عراش
 ندملا طيطختن ًايجذومن ًاملعم |



 ماع سسأ :ةرهاقلاب رهزألا عماج

 بعل .1831 ماع انه هتروصو 2

 ةايحلا يف ًايزكرم ًارود دجسملا اذه
 بلق يف ناك .نيملسملل ةيمويلا
 تويبلا هلوح نم عرفتتو ةنيدملا
 .تاهاجتالا لك يف ةيراجتلا لاحملاو

 ؛تامامحلاو .فرحلاو «نونفلاو ء.ةراجتلاو .قرادالاو

 .مويلا قدانفلا L يهو «تاناخلاو

 ًارصق «برغلا دالب يف نصحلا نأش اهنأش «ةعلقلا دعت

 ةقطنم لكشت ذإ Aoli dhiw ًاطاحم مكاحلل
 اهبتاكمو اهسارحو اهعماج اهل ءاهتاذ دحب ةلماكتم
 برقو ةنيدملا نم عفترم ءزج ىلع ًةداع عقتو .اهنكاسمو

 .يجراخلا روسلا

 ال ثيحب دجاسملا لوح عمجتت تناك ةرواجتملا تويبلا

 .ةالصلل نذؤي امدنع نذؤملا توص نع ناكسلا دعتبي

 اهنكل ءةئداه ودبت ةينكسلا ءايحألا نأ نم مغرلا ىلعو
 دنتست ةايح شيعت طاشنلاب ةلفاح لحنلا ةيلخك تناك

 لثمماو ةماعلا حلاصملاو ةقيثولا ةيصخشلا طباورلا ىلإ
 ناك دقف ةمحدزم ءايحألا تناك امو .ةكرتشملا ةيقالخألا

 ..هلاحمو هزبخمو هتسردمو صاخلا هدجسم اهنم لكل

 ةالص دعب ًاليل قلغت «هب هصاخلا هتباوب اهضعبل نآ یتح
 .رجفلا ةالص دعب ًاحابص حتفتو ءاشعلا

 دوزم نیصر يعافد روس تآشنملا هذه لكب طيحيو
 موقيو .روسلا جراخ عقت رباقملا تناكو .ةددعتم تاباوبب

 قاوسأ اهيف اه «ةسيئرلا ةباوبلا جراخ يعوبسآ قوس
 سلا geile ol لوو قادس تما اک :باودلا

 ًاروطت رثكألا ةنيدمما يه عساتلا نرقلا يف ةبطرق تناك

 .يلاحلا انماع يف كرويوين ةنيدم ىوتسم هبشأ تناكو

 ابوروأ خيرات” :“يس يب يب” جمانرب ًامدقم رمع حجار لاق

 (ةبطرق ةنيدمل) ةيدالا بناوجلا سكعت” :“يمالسإلا

 نأ LE aan OSs .ةليصأ ةيعادبإ ةيمالسإ ةفاقث

 ًاناكم اهلعجو ةنيدملا ثيدحتو يضاملا نيسحت عفادلا

 ذإ ..درف لكل لب ءبسحف ماكحلل سيل «شيعلل لضفأ
 اهتویب فو .ةيناجلما سرادطاو تابتکما تارشع اهيف ناك

ole slsقءاضمو ةفوصرم اهعراوش تناک اذه قوفو  

olasرفاوتت م سانلا حیرت يتلا تامدخلا  dالو ندنل  

 ."ةنس ةئمعبس ذنم الإ سيراب يف

 ةيتيزلا حيباصملاو لعاشملاب عراوشلا كلت ةرانإ تناك
 نيعت ةنيدما تاطلس تناكو .بورغلا دنع دقوت يتلا

 روهظ ىلع عمجت تناكف تايافنلا امأ .اهتنايصل ًالامع
 امك .ةنيدملا راوسأ جراخ ةصاخ لبازم ىلإ ذخؤتو ريمحلا

 ةريبك يراجم نمضتي عراوشلل فيرصت ماظن اومدختسا

 ةكبش لكشت يراجملا هذه ضاوحأ تناكو ًايموي فظنت
 عقتو ًاحوتفم ناك اهنم ليلقو .ةرشابم ضرألا تحت ةينقأ
 .ةلوهسب اهكيلستو اهفيظنت فدهب عراشلا فصتنم يف
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 ةيرامعملا ةسدنهلا

 يف ةيدرولا ذفاونلاو بابقلاك ةزيمم ماعمو صئاصخ مويلا ةيبوروألا ينابملل
 باصت امبر .سئانكلا يف دوقعلاكو تاراطقلا تاطحم يف ساوقألاكو تايئاردتاكلا

 دق ةيرامعملا ةيسدنهلا ميماصتلاو لاكشألا هذه نم ًاريثك نأ تملع ام اذإ ةشهدلاب

 نع ةنس فلأ لبق ابوروأ ىلإ صئاصخلا هذه تقفدت دقو .نوملسملا اهنقتأو اهروط
 تءاج دق ةروطتملا اهراكفأو ينابملا ميماصت نأ امك .ةيلقصو اينابسإ بونج قيرط
 ندملا ربع اورفاسو سدقلا اوراز نيذلا جاجحلاو نييبيلصلاو ءاملعلا لضفب ةراقلا ىلإ

 .ةرهاقلاو ةبطرقو قشمدك ةيمالمإلا
 راكفألاو صئاصخلا ضعب ىلإ ةيمالسالا ةرامعلا دنتست

 يف ىدبتت يتلا ةدودحماللا هللا ةردق ًالثم زربت يتلا

 .ةيبرعلا ةفرخزلا ميماصت يفو ةرّركم ةيسدنه طامنأ

 قاروأ نم ةطمنم ةيفرخز تادحو نوملسلا مدختسا

 لامجلا نم ةريخأ ةسمل طخلا فاضأو ..راهزألاو رجشلا

 نيح يف «میرکلا نآرقلا نم تایآ سابتقاب ينابما ىلإ
 ًاساسحا ةعساولا تاحابلاو جاربألاو ةريبكلا بابقلا دّوت

 .ةیهلالا ةمظعلاو عساشلا نوکلاب

 لزالزلا ىدحتت ةرانم (elo CEdirne ةنردأ يف ةيميلسلا عماج زیمتپ

àاشاب نانس عرابلا يرامعملا سدنهملا لمع نم اهنإ .اهلك ايكرت  e 

Sinan)477 ىنبو ممص .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا سدنجهم (2/11171161  

 ىدم ىلع نيطالس ةثالث ةمدخ يف ةليوطلا هتايح لالخ ةلهذم ةأشنم

 ءانبلا نيب قسانتلاو ماجسنالا ةيمهأ دكؤي ناك ءرشع سماخلا نرقلا

 ىتح ابوروأ ىف رهظي م موهفم 529 (Landscape) يضرألا دهشملاو

 ميمصت ريوطت يف ةروث هتسدنه تثدحأ دقلو ..رشع سداسلا نرقلا

 .ريكأ ًامجحو ىلعأ ًاعافترا اهاطعأ نيح « ةبقلا”

 OY ءيرصبلا لامجلا ملع ىلع !GLb فراخز تزكر
 ءقافنإلا يف فارسإلل هتضراعم نم مغرلا ىلع «مالسإلا

 ,ةعتممو ةحيرم ةايح ناسنإلا شيعي نأ ضراعي ال هنإف
 شيعي الأ ينعي اذهو .ةعيرشلا دودح يف كلذ ماد ام

 ”deel لوقت يتلا ةمکحلاف .ةسئاب dius نوملسلا
 توم كنأک كترخآل لمعاو ءادبأ شيعت كنأك كايندل

 ؛ًاضيأ ةرامعلا ةسدنه نم مالسإلا فقوم صخلت “ادغ

 .ًاليمجو ًاطيسب ىنبطلا نوكي نأ لضم اف

SS 



 .م740-750 ةرتفلا ىلإ اهخيرات دوعي «ندرألاب ,رجفملا ةبرخ يف ةيرئادلا ةذفانلا

 .ماهرد ةيئاردتاك يف ةيدرولا ةذفانلا لصأ اهنأ دقتعيو

 تاهجاو ىلإ ترظن ام اذإف ؛قبس ام ىلع ًاديج ًالاثم ةيدرولا ذفاونلا دعت

 فاخألا اهلامج ظحالت نأ الإ كعسي ال ةيبوروألا سئانكلاو تايئاردتاكلا

 نيخرؤملا نأ ملعت امدنع شهدت فوسو .اهلخادم يلاعأ رئاتسلا نيزت فيكو

 ذفاونلا ىلإ ةراشإ ءنيملسملا ىلإ ةريبكلا ةرودملا ةذفانلا هذه لصأ نوزعي

 يجراخلا رادجلا يف ةنمثلا كيبابشلاو تسلا تاسیوقلا تاذ ةيرهزلا

 .750و 740 يماع نيب ندرألا يف رصقلا اذه ينب .رجفملا ةبرخ يف يومألا رصقلل

 يف ًالوأ ؛ةيبوروألا مهسئانك ىلإ اهولخدأو ةركفلا هذه نويبيلصلا ذخأ
 ,ماهرد ةيئاردتاك يف نكامأ اهلاثمو Romanesque ةيكسينامورلا ةرامعلا

 ةفيظو نإ .(6ه[طنع) ةيطوقلا ةرامعلا ىلإ ميمصتلا اذه لخد مث نمو

 كلذك زمرتو «ىنبملا ىلإ لوخدلاب سمشلاو ءوضلل حامسلا ةيدرولا ذفاونلا

 .برلا نيع ىلإ

 ترّثأ فيك ةيثآلا جذامنلا لالخ نم فشتكنو ,دحاو لثم یوس اذه لثه ال
 .ةيطاعلا ةرامعلا يف نورقلا ربع اهعونتب ةيمالسإلا ةرامعلا

 فيفخت لجأ نمو .ةيئيبلل ةقيدص تاجلاعم ةيمالسالا ةرامعلا توتحا

 يرامعلما ممص ةيتيزلا حیباصلاو عومشلا فالآ نع مجانلا يناخدلا ثولتلا
 قاسي ثیحب لوبنطسا ی ةيناميلسلا دجسلم يلخادلا ءاضفلا اشاب نانس

 .ارتلجنإ يف plays (Durham cathedral) ةيئاردتاك يف ةيدرولا ةذفانلا

 ناكو .جراخلا ىلإ قاسي نأ لبق ةيفصت ةفرغ ىلإ ةيئاوه ةرودب ماخسلا
 باذي ثيحب .ةيئام ةروفان يف رَّیَسُب ةفرغلا هذه نم عمجی يذلا ماخْسلا

 .ةباتکلا à مدختسي ةدوجلا gle ربح جاتنإل

 جّوتُي ءاشاب نانس يرامعملا سدنهملا هممص يذلا (م1557 -م1550) ةيناميلسلا دجسم

 ًاناخو ءماعط ةعاقو ءىفشتسمو «ةسردم ءانبلا نمضتي .عبسلا لوبنطسإ لالت نم ةدحاو

(Bu)هوج ثولي ال ماخسلا نأل ةئيبلل ًاقيدص ًاميمصت ناكو .نيكاكدو اياكتو ًامامحو . 



 نم دهشم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ةبطرق يف ريبكلا عماجلل يبرغلا رظنم ا
 (961-976) ةعبارلا هتعسوت دعب

 سوق :اهلك ةيتآلا بوطلا لامعأ نيبي

 قوف (ةيولع ةبتع -ةفكسأ) ةحطسم

 ةيرئاد فصن سوق ءةرشابم ةباوبلا

 ؛فکسألا قوف سرف ةودح لکش ىلع

 قوف (ةحوتفم ریغ) ةتنمصم سوقو

 ةيسامخ سوقو باوبلا یتح زیرفٍلا
 .ةذفانلا قوف ساوقألا وأ صوصفلا

à (Big Ben) i gy äs gyرصق  

 ندنلب (Westminster) رتسنيمتسيو

 ةلسلس جذومن ينبت نيبي (1859)

 .(ساوقألا) صوصفلا ةيسامخلا ساوقألا

 ةيرامعملا ساوقألا

 هسفن تقولا يف لمحتو ةعساو تاءاضف رسجت اهنأل ةرامعلا يف ةيرورض ساوقألا

 ىتح قيوستلا زكارمبًاءدب ةفلتخم نابم يف مويلا ساوقألا ةيؤر اننكميو .ةريبك ًالامحأ

 ساوقألا تناك مك ىسنن نأ لهسلا نم راص ثيحب ةعئاش مويلا تدغو .روسجلا

 .تلخ ةنس فلأ لبق اهنامز يف ةمدقتم

 لامحأ ةلسلسب اهتنراقم نكمي ةنورمب سوقلا اذه زيمتي
 .“لامحألا ةلسلسل تاقالع ةباثم ساوقألا دعت” ذإ ؛ةالدم

 ماعلا ف فرعت سوقلل ةنكاسلا ةيمانيدلا هذه تناك

 .دبأ مانت ال سوقلا” :لئاقلا لثمما لالخ نم يمالسالا

 ةدحولا هذه نوبحيو ساوقألا ءانب نونقتي نوملسملا ناك

 تاءانحنا نيدلقم «ليخنلا راجشأل مهبحك ةيرامعملا

 نوكلا ةيورك تناك امك .مهتآشنم يف ةقيشرلا اهناصغأ

 .ًاضيأ يرامعم ا طمنلا اذه روطتل يحو ردصم

 (اكيتاتسلا) نوكسلا ملع نيناوقو ةسدنهلاب ةفرعملا نإ

 .ساوقألا نم ةعونتم طامنأب نوملحي مهتلعج نزاوتلاو
 سوقلا عفد صيلقت وه ءاشنإلا يف نوملسملا هلعف امو

 ناكمإلاب ودغي ذإ «نيبناجلاو ةمقلا يه .ةليلق طاقن ىلإ
 نم ةررحتم ىرخألا قطانملا كرت عم ةلوهسب اهميعدت

 ربفوتو .فخآ ةيبقأو ناردج ءانب نکه مث نمو «معالا
 .ءانبلا داوم يف

 ةبتعل مئاعدلا ءامدقلا نوينانويلاو نويرصملا مدختسا

 ,نامورلا مدختسا نيح يف ءايلعلا (ةذفانلا وأ) بابلا

 ىلع «ةيرئاد فصن ًاساوقأ .مهدعب نم نویطنزیبلاو
 ةيدرف ًادادعأ نامورلا لمعتساو .رمرملا رفاوتل بلغألا

 يذلا رجحلا وهو ؛قلاغلا وأ حاتفملا عم سوقلا راجحأل

 لكشلا اذه نكي مل .هتمق فصتنم يف سوقلا قلغي

 هذه فحزت نأ نكمي ذإ ؛هئانب ةطاسب ىلع ًادج ًايوق
 اهعفدتل مئاعد ىلإ ةجاحب ودغتف جراخلا وحن بناوجلا

 .ميلسلا اهعضو ىلإ

 bh اوعضوو .ساوقألا هذه فالسأ نوملسملا ثرو

 كلذ لجأ نم اوجاتحاف .مهروصقو مهدجاسمل ةميظع
 لامجلاب فصتتو ةرببکلا تافاسلا مسجت ةيوق ساوقأ ىلإ

Calةودحب ةهيبشلا سوقلا لثم ةديدج ًالاکشآ اوروطف  
 تناک اهلکو .ةدترلاو «ةبيدطاو «قئاقرلا ةددعتمو «سرفلا

 .ةرامعلا مدقتل ةمساح



 .اينابسإب ,ريبكلا ةبطرق عماج يف سرف ةودح لكش ىلع سوق
mu 

 سرفلا ةودح سوق
 مث ءيرئاد فصن ًالكش سرفلا ةودح سوق تذخأ
 اذه نأ نم مغرلا ىلعو .يرئاد هبش ًالكش ذخأتل تروطت

 ليمج هنأ الإ لمحتلا يوق ٌدعُي ال ساوقألا نم عونلا
 يومألا عماجلا يف ناك سوقلل فييكت لوأو ءرظنملا
 ةودح دعت .م715و 706 يماع نيب ينب «قشمدب ريبكلا

 يف يه امك ظحلل زمرت الو ,ةكربلل ًازمر مالسإلا يف سرفلا
 ًاعافترا يطعت ةيرامعملا ةيحانلا نمو .ىرخألا تاراضحلا

 .ةيرئادلا فصن ساوقألا هيطعت امم رثكأ لكشلا يف

 دجسمب ابوروأ يف ىلوألا ةرملل ساوقألا نم عونلا اذه رهظ
 لمعلا رمتساو :م756 ماع هؤاشنإ أدب يذلا ريبكلا ةبطرق

 عم لامشلا وحن طمنلا اذه لقتنا مث .ةنس نيعبرأ هيف
 ويحيسم مهو (Mozarabs) نييبارازوملا وآ نیبرعتسلا

 مهنيب نم ناك نيذلاو ءسلدنألا يف نوميقملا اينابسإ

 نولقنتي نويرامعم نوسدنهمو نوؤانبو ءاملعو نونانف
 نم ةملسلا ةيبونجلاو ةيحيسملا ةيلامشلا ءازجألا نيب

 .ةيريبيإلا ةريزجلا هبش

 قةروصملا ةريبكلا تاطوطخم ا يف ساوقألا ميماصت دجوت

 نوبرعتسم لا اهمسر يتلا ةعرابلا نييرامعملا ميماصت يقو

 !Beatus of) LU Quote Lolaa ناونع .(7/10223135)

igb (Lebanaسنجام  ox, OS sul (Magins) 

po $51. 2نعدعا) ادلاکسآ يد لیوغیم سیدقلا  

 ىنبملا اذه ئشنأ .(00«1.6) نويل برق (1 2

 ًاساوقأ يوحي وهو «يرغم لا بولسألا ىلع ريبكلا ينيدلا
 نم اومدق نيذلا نابهرلا هانب «سرف ةودح لكش ىلع
 .م913 ماع ةبطرق

 ةيبرغملا سوقلاب ايناطيرب يف سرفلا ةودح فرعت
.(Moorish arch)يروتكفلا دهعلا يف ةعئاش تناکو  

«(Victorian times)ةريبكلا ينابلا يف تمدختساو  

 لوبرفيل يف راطقلا تاطحمب لخادملا يف اهدجن ثيح

(Manchester) juwiéiles (Liverpool)هذه ممص  

 هبشتو .1830 ماع (John Foster) رتسوف نوج ساوقألا

 .ةرهاقلا ةباوب يف يتلا كلت نیینبلا نیذه يف ساوقألا

 ةيمامألا ةباوبلا يف سرفلا ةودح ةدهاشم مويلا كنكميو

 (Cheatham Hill ليه ماتيشتب يدوهي سينكل

ail ($ (Synogogue )1870(. 

 ةعطاقتملا سوقلا

 ساوقألاو رطانقلا مهناقتإ نم ًادج نيقثاو نوؤانبلا ناك
 ال تاينقتو لاكشأب ةعئارلا براجتلا ضعب اوذفن ثيحب
 تمدق يتلا ةعطاقتملا ساوقألا لاخدإ اهنم ءاهل ليثم

 دوقع ءانب مهناكمإب حبصأ اهبو ءىرخأ ةيئاشنإ ةفاضإ

 ىوتسملا قوف ناث رطنقم قاور ةفاضإو ely ربكأ
 طمنلا اذه نم هتدهاشم نكمي ام ريخو .ضفخألاو لوألا

 .ةبطرق عماج ساوقأ

 ةببدم سوق

 سرفلا ةودح لكش ىلع سوق

 ةعطاقتم ساوقأ

 ةدترم سوق

 عماج يف ةعطاقتم ساوقأ :لفسألا

 يماع نيب ينب يذلا مودرم باب
998 910005« 3,555« ]£54 

 زول ال يد وتسيرك ةسينك مساب
Church of Cristo de La) 

(Luzساوقأ .اينابسإب ةطليلط  

 نوتلوب ريد يف ةيفرخز ةعطاقتم
«(Bolton Abbey)ةكلمملا يف  

duced!رشع يناثلا نرقلا يف ينب . 
a 



 تمدختسا :نيميلا ىلإ راسيلا نم

 ىلوألا ةرملل ابوروأ يف ةببدملا ساوقألا
 ونيساك تنوم ريدل فوقسملا لخدملا يف

Jie (Abbey of Monte Cassino) 

 تلقتنا مث ؛م1071 ماع ءانبلا ةداعإ

 ةسينك يف تمدختسا ثيح ًالامش

(Church of Cluny) slsءانثآ 3  

 هذه دجوت ؛م1088 ماع ءانبلا ةداعإ

 ريد ىنبمك نابم يف نآلا ساوقألا

(Bolton Abbey) Ggةكلمملا يف  

 يناثلا نرقلا يف دّبَش دق ناكو ءةدحتم ا

 ةيلقص ربعو «يفلامأ راجت عم .رشع
 نم ابوروأ ىلإ ةببدملا ساوقألا تءاج

 يف ينب يذلا (هاندأ) نولوط نبا عماج
 .م876 ماع ةرهاقلا

 ةببدملا سوقلا

 دقعلا عفد زكرت اهنأ ةببدملا ساوقألل ةسيئرلا ةزيملا

 تادانسب اهمعد نكمي ثيحب ةقيض ةيدومع ةطقن ىلع

 ةيطوقلا ةرامعلا ماعم نم ريبك ملعم وهو .قرثاط

 نويرامعملا نوسدنهم لا نكمتي نأ ينعي اذهو ؛ةيبوروألا

 ةمخض تناك يتلا تادانسلاو ناردجلا فيفخت نم

 تازيملا نمو .ةيرئادلا فصن ساوقألا معدل ًاقباس

 ةحاتإو تاساسألا ىلع يبناجلا عفدلا صيلقت ىرخألا

 ًابسانم نوكيل دقعلا ساوقأ يف ةيوتسملا ناجيتلل لاجملا
 .يضرأ ططخم يأل

 نفلا اهيلع موقي يتلا ةببدملا سوقلا نأ نوريثكلا دقتعي

 نييرامعملا نيسدنهملا راكتبا نم تناك يطوقلا يرامعملا

 تالكشم ىلع بلغتلل مهنم ةلواحم يف «نييبوروألا
 اهنآ xSlyls (Romanesque) ةيكسينامورلا دوقعلا

 راجت عم ةيلقص ربع ةرهاقلا نم ابوروأ ىلإ تلخد
oH! (Amalfi) {Liيف رصم عم ةراجت مهل تناك  

 ليمجلا نولوط نبا دجسم ضرعتسي Cus ه0
 هذه تمدختساف ءابوروأ يف امأ .ةيوقلا ةبيدملا هساوقأ

 .ءاخسب ىلوألا ةرملل ساوقألا

 عجتنم ونيساك تنوم حبصأ رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف

 نأ كنكمي يذلا وهو ,يقيرفالا نیطنطسق يسنوتلا ماعلا
 .“ةسردملا” لصف نم “ةفرعملا ةمجرت” مسق يف هنع أرقت

 مولعلاو تایضایرلا ین ًزْیمتم ًالاعو ًامجرتمو ًابيبط ناک

 تاینقت يف ةعساو ةربخ هل ترفاوتو .ةينيدلا لئاسملاو

 ایقیرفا لامشب هتماق) نبح اهبستکا .يمالسالا ءانبلا

 نأ هيف كش ال اممو .نومكحي نویمطافلا ناک ثيح
 تنوم يف ءانبلا ةيلمع ءانثأ يف هيأر ىدبأ دق نيطنطسق

 .ونيساك

 ماق امدنع لامشلا یا ةببدملا سوقلا نف لقتنا مث

(St. Hugh) y yosiسیئر  (Cluny) GolS po 

àونیساک تنوم ةرايزب ءاسنرف بونج  eleًادبو 3  

 سمخ دعب ينولك ريدل ةعباتلا ةثلاثلا ةسينكلا يف لمعلا

 ىلع ةياهنلا يف ةسينكلا تلمتشاو «ةرايزلا نم تاونس

 نأ ديب .اهتارممو ةيبناجلا اهئازجأ يف ةببدم ًاسوق 0

 يف يلاتلا صخشلا ناك ذإ «كانه فقوتت م ساوقألا ةلحر

 (Abbot Suger) رغوس نابهرلا سيئر اهتالحر ةلسلس

 وه عباتو .م1144و 5 يماع نيب ينولک راز يذلا

 (St. Denis) سيئيد سيدقلا ىنبم ءاشنإ هوسدنهمو

 .ابوروأ يف يطوق ءانب لوأ دعي يذلا

 نونف نم اهريغو ةببدملا ساوقألاو رطانقلا ينبت نإ

 رثكأ ىنيساكو ينولك يف ةيمالسإلا ةيرامعملا ةفرخزلا
 ةيحيسملا ابوروأ عجش ؛ًذوفنو ًاريثأت ابوروأ سئانك
 ونت ىلع



 قئاقرلا ةددعتم سوقلا

 لكوتملا دجسم ذفاون يف عونلا اذه نم سوق لوأ ترهظ
 هذه تناكو 8499 848 يماع نيب ينبو ءارماسب

 ساوقأب ةلوصوملاو ةرّوسملا ةحاسلا ىلع لطت ذفاونلا
 .قئاقرلا ةيسامخ

 ايقيرفإ لامش ىلإ قئاقرلا ةددعتم ساوقألا تلصو
 ينابملا مظعم نيزت ءةفولأم تحبصأ ثيح سلدنألاو
 عقو .ةبطرق دجسم يف اصوصخ «يمالسإلا برغلا يق
 يق اهونبتف ساوقألا نم طمنلا اذه بح à نويبوروألا

 اهتالامعتسا AST نمو .مهنونفو مهططخو .مهتآشنم

 موهفم مئالي يذلا (يِلَقْنلا) قئاقرلا يئالث لكشلا ًاعويش
 .ةيحيسملا يف ثولاثلا

 ةدترملا سوقلا

 مهأ ىدحإ تلخد ءابوروأ ىلإ ةيرئادلا فصن ساوقألا لوخد دعب

 ساوقألاب ابوروأ يف كلذك فرعتو ءةدترملا سوقلا يهو ساوقألا
 نع ًاروحم ًاطّمنم ًاروطت تروطت «ةقيشر سوق اهنإ .ةيطوقلا
 يفرح لكش ىلع سوقلا هذه يف ينحنملا ءاشنإ متي .ةببدملا سوقلا

 اهل نوكي ام ًابلاغو ءةفرخزلل ابلاغ مدختست تناکو «نيهجاوتم "8"
 ,دنهلا يف ساوقألا هذه ترشتنا .اهتمق يف ةيرجح ةليدج وأ ةلفق

 نرقلا رخاوأ ًاصوصخ تعاشو رشع عبارلا نرقلا يف ابوروأ تلصوو
 ارتلجنإو ةيقدنبلا يف ةيطوقلا ةرامعلا نرقب فورعملا رشع سداسلا

 .اسنرفو

 نأل ءارتلجنإ يف ناكم لكب ساوقألا نم عونلا اذه ةدهاشم نكمي

 ىلع اهلمعتست .ةلماك ةدترم ًاساوقأ تايئاردتاكلاو سئانكلا مظعمل

 لخادملاو ةيفرخزلا رئاتسلا يف رهظت .ةدترم ةيفرخز ئتاون ةئيه
 .ةرخأتملا ةيطوقلا بيلاسألا فو

 -ةيدنه ةخسن :نيميلا ىصقأ

 سوؤرلا ةيعابرلا سوقلل ةيمالسإ

 نويامه حيرض يف ةببدملا

(Hamayun)دیش «يهلد جراخ  

 .رشع سداسلا نرقلا يف

 ,ةبطرق دجسم لخاد :قوف

 ساوقأو ءراسيلا ىلإ ةبكرم ساوقأ
 تينب .نيميلا ىلإ قئاقرلا ةددعتم

 نيب يلاوتلا ىلع ساوقألا هذه

 .رشاعلاو نماثلا نينرقلا

 سوق :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 نرتنيت ريد à قئاقرلا ةددعتم

à (Tintern Abbey)ةكلمم لا  

 يناثلا نرقلا يف دّيش «ةدحتملا

 فرعت ةيجذوم ةدترم سوق ؛رشع

 .ةيطوقلا سوقلاب ابوروأ يف



ee T pl Is ee f 

 حطس ءانب نكمملا نم لعجي dla gf ًافقس لكشت ةيرجح ةرطنق يرامعملا دقعلا
 ةميشغ راجحآ نم وآ .ةيرجح لتک نم وآ ءبوطلا نم عونصم ريبك ءاضف قوف
 ,ةيبشخلا دفاورلا وآ ةيرجحلا تافکسألا ةيرجحلا دوقعلا نع لیدبلا ناکو .(شید)
 دفاورلا دعت .رشع عساتلا نرقلا ف ةيندعلا تانولامجلاو ةمزحألا تركتبا نأ ىلإ

 تناکو .ةمدقتم نكت ۸ اهنکلو لامعتسالل ةطاسب رثکآ ةيرجحلا فکاوسلاو ةيبشخلا

daly asiبشخلا لوطل ًاعبت ًاددحم ناک ءانبلا نآ لا ةفاضا . 

 ,ساوقألا اومدختسا امك «دوقعلا نامورلا مدختسا

 اونکمتف يرامعلا طمنلا اذه اوبذش نیملسلا نکلو

 لقآو ةيوق دوقعلا اولعجو Sly ىلعأ نابم دييشت نم

 9B] quam Sae dis 351 ةیراتس قارذج عم ةكاحس
 دوقعلا لمعتست ابوروأ تلظ .ىنبملا ىلإ لوخدلاب رثكأ
 تناكو ءرشع يداحلا نرقلا ىتح ةكيمسلا ةينامورلا

 نكلو «ةريصق ناردج یا دنتست (نارتم اهتکامس) ةمخض

 ین ةيمالسالا دوقعلا اوآر امدنع نیبوروْألا نییرامعلا

 دوقعلا هه تدغف ..اهتینقتو اهمیمصت اودلق ةبطرق

 لا رشاعلا نانرقلا) ةيكسينامورلا ةرتفلا يف ةيجذومن

 ةريبكلا تايئاردتاكلا يف ةّرم لوأ تدهوشو .(رشع يناثلا

Jisماهرد ةيئاردتاك  Ld] $ (Durham) 



 ةعلضملا دوقعلا ءاشنإ

 USK” agl pohl b,’ gola (Mezquita) ناك

 مطاعم نم ريثكلل قالطنا ةطقن .ةينابسالاب دجسلا يآ
 ءناولألا ةددعتم ةعساولا هتعاق نإ .ةيبوروألا ةرامعلا

 هدوقعو .سرفلا ةودحب ةهيبشلا ةعطاقتملا هساوقأو

delal؛لامشلا ىلإ اهقيرط تقش اهلك .هبابقو  
 يف رهظت ال ةعّلضملا دوقعلا نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 نويل ميلقإ سئانك لثم «كاذنیح ةدوجولبا سلانکلا

Lob (Leon)عماجلا اذه ءاشنإ لبق تينب اهنأل . 

 هتيوقت يرجت رجحلا نم ٌةَّلظ وأ فقس علضملا دقعلا

 زيزعتل دقعلا تحت فاضت ةيرئاد فصن ةيدرف ساوقأب

 عالضأك ودبت ةفاضملا ساوقألا هذه تناكف ؛همعد

 عفد نم ًاريبك ًاردق نأ ينعي اذهو .دقعلا جات معدتو

b adslنع طغضلا عفريل عالضألا هذه ىلع ًازكرم  

 عابتا نم ًالدبو .ةكامس لقأو ىلعأ اهلعجيف ناردجلا
 عطق وأ شبدلا ةطلخ يف لثمتملا ميدقلا بولسألا

 نوسدنهملا لخدأ ءنامورلا هدمتعا يذلا ةريبكلا ةراجحلا

 نيب بوطلا وأ ةريغصلا ةراجحلا نوملسملا نويرامعملا
 .ءاشنإلا نم ىلوألا لحارملا يف رادج ءانبك اهنوبتري عالضألا

 ,نماثلا نرقلا ىلإ ةعلضملا دوقعلا ىلوأ خيرات دوعي

 رصقلا اذه يف .قارعلاب يسابعلا رضيخألا رصق ينب نيح

 ةضرعتسم ساوقأ ةينامث هترامعب ينغلا يوارحصلا

 نم ريثك يف اذه عالضألا ماظن دجوو .ةعلضم دوقعو

 يذلا og $ (Susa) ةسوس طابرب ةيقفنلا دوقعلا

 ةبلاصتملا دوقعلا هذه ترثأو .م822-م821 ماع ئشنأ

 يلخادلا حانجلا يف ءهاسنرف طسوب سئانكلا نم ددع يف

 wog (St. Philibert) Oyl سيدقلا ةسينكل

(Tournus)يداحلا نرقلا ةیاهن تعشنآ يتلا  «pbsيفو  

 ؟هنصتع) نیلدام يرام ةسيدقلا ةسينکب ةبلاصتما دوقعلا

(Marie Madeleine(م21104-1132) ياليزيف يف » 

 Abbaye) يانتنوف ةسينكبو

 ةعلضملا دوقعلا ءانب ةرکف تءاج .(م1147-م1139)

deusكاکتحالا نم ًاصوصخو ءایقیرفا لامشب كاکتحالا  

 .سنوت ف ةسوس ةنيده

de Fontenay) 

 ىلع فقت ةببدم ساوقأ نم نيطسلف يف ةلمرلا نازخ ينب

 یلع) ةيدهم دوقع ةتسب ةاطخم ,لکشلا ةبلاصتم ةدمعآ
 نوراه دهع ی تینب «ناردجب ةمعدم (لفطلا دهم لکش

 ةسوس يدجسم يف لثامم دقع ينّيو .م789 ماع ديشرلا

 -834 8هصات 126860) اطاطف ونب عماج :سنوتب نيسيئرلا

 هذه تلخدأ مث .(850-851) ريبكلا عماجلاو 41

 )۷0اع) لافيسرود ماد رتون ةيئاردتاك ءانب ىلإ ةركفلا

(JI (Dame d'Orcivalيناثلا نرقلا لالخ تنشنآ  
 O35] dsl (Puy-de-Dome) مودود يوب يف رشع

.443,8Jl (Auvergne) 

 ةعلضم دوقع :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ,ةبطرق عماج ةروصقم ةبق يف

 دوقع ؛رشاعلا نرقلا يف تفيضأ

 نيلدام يرام تناس يف ةعّلضم ةيقفن

à (Sainte-Marie-Madeleine) 

 Ap Uo (L3 à (Vezelay) يالزيف

 (5152) ةسوس يف ةدوجوملا دوقعلل

 .821-822 يف تئشنأ يتلا سنوتب

 ةسوس طابر يف ةيقفنلا دوقعلا عولض
 م822 -م821 ماع تينب يتلا



 يطوق جذومن :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 باب عماج يف ةعلضملا دوقعلا نم

 نرقلا ةياهن ئشنأ يذلا مودرم

 نالاثم ؛اينابسإب «ةلطيلط يف رشاعلا
 .ةيطوقلا ةعلضملا دوقعلا ىلع

 ةيطوقلا ةعلضملا دوقعلا ءاشنإ

 نييرامعملا ةبطرق يف ةعلضملا دوقعلا تمهلأ

 يسينامورلا نيبولسألا يف اهومدختسيل نييبوروألا

.(Gothic) bolg (Romanesque)عقاولاو  ol 

 ةعلضملا مئاعدلا خيرات ًاضيأ دعي ةيطوقلا ةرامعلا خيرات

 مسق أرقا يطوقلا بولمألا نع ديزملا ةءارقلو .ةرئاطلاو

 .لصفلا اذه نم "نیر رفوتسیرک"

 دوقعلا نم دیرف لکش ةلطيلطب مودرم باب عماج يف

 فلؤملا يأ ,يعابرلا دقعلا ىلإ دعب اميف روطت ةعلضملا

 Atos ىلع معاد عالضأ وؤ دقع وهو هازج ةعبرا نم
 .يطوقلا بولسألا لصأ دعت ةعطاقتمو ةيرطق ساوقأ

 نايرامعم لا ناسدنهملا ةلطيلط عماج ءانب ىلع فرشأ

 .1000و 998 يماع نيب ةدعسو يلع نب یسوم

 (Elie Lambert)‘ تربمال يليإ يسنرفلا نفلا خرؤم لاق

 نرقلا ةياهن ذنمو ..برعلا نييرامعملا نيسدنهملا نإ”
 اولمعتسا لب بسحف عالضألا ًادبم اوفرعی م ,رشاعلا

 دوقعلا ی امهوفظوو ًاضيأ ةعطاقتملا ساوقألا ماظن

dogo gilمساب اسنرف يف فرعي حبصأ ماظن وهو  
 Pell ةوقعلا

 ماع لّوح رخآ دجسم يف دوقعلا نم لثامم طمن مدختسا

 (Las Tornerias) سايرينروت سال ىعدي لزنم ىلإ 0

 نم ًاعاونأ عمجت delas OLS عست لزنملا اذه يف

 ًالزنم هلعجتف ءيزكرملا دقعلا ىلع نميهت يتلا عالضألا

Loria! ay Aiناولألا ةددعتم ساوقألا كلذك  

 .قئاقرلا ةيثالثو سرفلا ةودحب ةهيبشلاو

 نابم يف ةددعتم ةلثامم ةعلضم بابق ةدهاشم نكمي

Lieu!نابسإلا نوبرعتسملا اهانب يثلا كلت ًاصوضخ  
 سئانكلا يف كلذك اهتدهاشم نكميو .نويبارازوملا وأ

 سيدقلا ةيكريرطب ىلإ جحلا قيرط ىلع تئشنأ يتلا
 اليتسوبموك مساب كلذك ةفورعملا (56. ]2ءوان65) كاج

Cus (Compostella)بابق عالضألا هذه قورت  

 Hlið äzbläs $ (Almazan) نازامآ ةسينک ینابم

(Castile)وير ليد سيروتو  (Torres del Rio) 



 سناربلا ةقطنم 3s (Navarra) 856 áxblàa) يف

Gls (Pyrenees)3959/9« سكيورك  Saint Croix) 

às «(d'Oloronظ12ن56) زیلب ناس یفشتسم  (Saint 

(Templar) LaS ius JI eA odao LS $ 

 ةيئاردتاكب قحلملا ىنبطا ىلإو (Segovia) ةيبوقش

(Salamanca) iiliرشع يناثلا نرقلا $ . 

 نيب تاقالعلا نيسحت يف عالضألا نف ةلحر تمهسأ

 ةينفلاو ةيفاقثلا تازاجنإلا يفو ءنيملسم او نيبرعتسم ا

 نفلا رهدزا نيح .ثلاثلا نمحرلا دبع نمز ىربكلا
 ًاءوده لقألا نمزلا يف امأ .اذه حماستلاو مالسلا نمز

 اهيف امب :ةلطيلط دجاسم ىلع ءاليتسالا ىطعأ دقف

 نيسدنهملاو نينانفلل ةميق اذ ًارود «مودرم باب دجسم
 صاخ هجوب نويسنرفلا دافتساو .نييبوروألا نييرامعملا

 اهلتحا نأ دعب ةنيدملاب قيثو سامخ ىلع اوناك مهنأل
 .نایسالا نوصسسشا

 صنرقملا
 تاصنرقلماو .صنرقلا دقعلا وه انه هروزنس دقع رخآ

 ةيسدنه لاکشآ نم عنصت .داعبألا ةيثالث ةئيه تاذ

 ساوقألاو «تایاکشلاو بابقلاو .دوقعلا يف رفحتو

 ASS ةلالس مهو ,ةقجالسلا ءاجو .ناردجلا اپاوزو
 ىلإ م1038 ماع نم ایکرتو لوضانألاو سراف دالب تمکح

eleدعب امیف اهورشنو ةرکفلا هذه اوروطف »81327 . 

 تاصنرقملا تدغ رشع يداحلا نرقلا رخاوأ لولحبو

 .اهلك يمالسإلا ماعلا ءاحنأ يف ًاعئاش ًايرامعم ًاملعم

 رصقب لسعلا صرق زارط تاصنرقملا ةلثمأ لضفأ نم
 مظن .ةنس ةئمعبس لبق ero دقو .ةطانرغ يف ءارمحلا

 جارس نبا ةعاق يف لسعلا صرقب هيبشلا دقعلا اذه

dio (Je (Abencerages)لكشت سوؤرلا ةينامث ةمحن  

 ةئتان !lish نم ةريغصلا ةيوازلا دوقع نم ًاريبك ًاددع

 زمرتو .لسعلا صرق هبشت ايالخ ةئيه ىلع ناردجلا نم
 نآرقلا يف روكذملا ىفصملا لسعلا ىلإ لاكشألا هذه

 َمّمَصو .ةنجلا يف نيحلاصلا نينمؤملا هب دعيو ميركلا

 عالضأ نم علض لكل نيتذفان ؛ةذفان ةرشع تسب كلذك

 نم ريبك ردق لوخد حيتي يذلا رمألا «ةينامثلا ةمجنلا

 ءارمحلا رصق يف مّدقي نأ ىلع هلك كلذ دعاس .ءوضلا

 .هيف دولخلاو دوعوم لا سودرفلل ٌدهشم

Eb 
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 لسعلا صرق لكش ىلع ةبق :ىلعأ
 يف ءارمحلا رصقب (ةصنرقم)
 .اينابسإب «ةطانرغ

 عماج لخدم يف صنرقم دقع :لفسأ
 .ناريإب ءناهفصأ يف هللا فطل



 ةيئاردتاك ةبق :نيميلا ىلإ راسيلا نم
à (Sea Cathedral) >l 

 ةنيدم å (Kronstadt) داتسنورك

 يف يروطاربمإلا رصقلا ؛غربسرطب
 sls (Tsarskoe Selo) يكس راست

 äus gyl Pushkin نيكشوب يف

 .(م1717) ايسورب غربسرطب
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 اهنإ :نيملسملا دنع نايسيئر نايزمر ناينعم اهلو داعبألا ةيثالث ًاسوق ربتعت ةبقلا
 امك :ةيحورلاو ةيداطا نمؤطا ةنونيكب طيحت يتلا ةيهلالا ةمظعلاو ءامسلا ةبق لثمت

 ةءاضاو بارحلا حانج لثم ,قطانلا ضعب یلع ديكأتلاك ًايفيظو ًالامعتسا اهل نآ
 .لخادلا نم ینبطا

 ؛ةیسدنه ةلکشم یلع بلغتلا نم بابقلا روطتل دبال ناک

 ىلع سّوقم لكش ىلإ عبرم لاجم ليوحت ةيفيك يهو

 قيقحت يف سرفلاو نامورلاو نويطنزيبلا حجن .ةبق ةئيه
 تاعطقلا لامعتساب ليوط نمزب نيملسم لا لبق كلذ

 ةدعاق ءانبل اياوزلا يف عضوت يتلا ةركلل ةينكرلا ةيثلثملا

 ةبقلا ناكرأ نإ .ةبقلل ةمزال ةيجليلهإ وأ ةرمتسم ةيرئاد

 ثيح عبرألا اياوزلا يف هايإ ةزكرم ةبقلا نزو لمحت هذه
 .ةدمعألاب اهميعدت نكمي

 اوروط مهنكلو ,نمزلا نم ةرتف كلذ نوملسملا لمعتسا

 ىرخألا راكفألاب اولعف امك ءاهولمكأو هذه ةبقلا ناكرأ

 لامعتسا اولضف ةياهنلا يفو .اهوثروو اهوراعتسا يتلا
 ياشم نّوكتف اياوزلا دنع ًاساوقأ يقلت يتلا ةيوازلا دقع

 هتورذ ةيرامعملا لاكشألا هذه مادختسا غلب .ةريغص

 ةفورعلا دوقعلا وآ ایاوزلا يف ةطباهلا تاشنقسإلاب
 كنکهو .بابقلل ةيلخادلا ءازجألا نيزت يتلا تاصنرقم اب

 .لصفلا اذه نم “دوقعلا” مسق يف اهنع ديزملا ةءارق



 عماجلا يف ةيرئاد فصن بابق
 .ايكرتب ءلوبنطسإ يف قرزألا

 ةيرئادلا فصن ةبقلا

 يهو «ةيرئادلا فصن ةبقلا وه ًاعويش رثكألا ةبقلا لكش

 ela ىلوألا بابقلا تناك ذإ ؛ًاضيأ ًاراشتناو ًامدق رثكألا

 -670) ناوريقلا دجسم يف امك بارحملا مامأ عطاقتلا ىلع

 دجسمو «(705-707) قشمدب يومّألا عماجلاو (5

 ربع اهددعو بابقلا مجح دادزا .(756-796) ةبطرق

 ًانايحأ تناكو ءزكرملا يف ذئدعب تمدختسا مث «نورقلا

 دهعلا يفو .ءاملعلا وأ ةمئألا وأ نيسسؤملا ةحرضأ يطغت

 نكامأ يطغُي راص ىتح بابقلا مجح دادزا ينامثعلا

 كلتك ةريغص بابقب ةطاحملا ءاهلك ةفوقسملا ةدابعلا

 .ةيناميلسلا عماج يف ةدوجوم لا

 نم جيزم لامعتساب ًايديلقت ًءانب ینبت بابقلا تناک
 يف جيزملا بصي :ضاقنألاو ةريغصلا ةراجحلاو طالملا

 تايبلس نم .طالملا فجي نأ ىلإ كرتيو يبشخ بلاق
 ال يذلا بشخلا نم ًاريبك ًاردق بلطتت اهنأ ةينقتلا هذه

 نیتاتبلا ىلع نأ ىلإ ةفاضإ ,ةفاجلا قطانملا يف ًامئاد رفاوتي

 ءزج ىلإ بلاقلا لقنُي نأ لبق جيزملا فجي ىتح راظتنالا
 الیوط ًانمز قرغتسب ءانبلا ناک كلذل «ینبلا نم رخآ

eUةيلمع لیهستل تاربیغت ءارجا نم دب ال ناك  

 ee بوطلا كيمادم ةيبشخلا ةينقتلاب تلدبتساف ءانبلا

 نم ةعونصم (هونصطع) تاشنقسا ةعبرآ مادختسا

 تناکو .ةبقلل ةيرثاد ةدعاق جاتنال ةعرفتم رثاود فاصنآ

 یلع بوطلا نم سوق عضوب ینبت بوطلا كيمادم
 BS مث «یفرط رادج يف ةنيعم ةيواز ىلع ةئكتم فرطلا
 يذلا طالملاب قصلت مث ةيزاوتم ةروصب ةيلاتتم ساوقأ

 ىلإ ةقباسلا سوقلا بوطل ةحطسم لا هوجولا ىلع عضوي
 .فقس وأ دقع جاتنإ متي نأ
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 ءاشنإ نم مهنكم امم .كلذك عالضألا نوملسملا مدختسا

 .ةعلضملا دوقعلا اهب نوئشني يتلا اهتاذ ةقيرطلاب ةبق



 0 ا

 ةيلصب بابق :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 ؛ايسور يف ةيسكذوثرأ ةسينكل لكشلا

 :Jg (St. Paul) سيدقلا ةيئاردتاك

 رفوتسيرك ينبت ىلإ ريشت :ندنل يف
di (Christopher Wren) 5) 

 ةاحوتسملا ةبقلا يبناج ىلع نيجرب
 ظحالن ءةيمالسإلا ةرامعلا نم

 ىحوتسملا ثلثملا حطسلاو ةدمعألا

 .ةيقيرغإلا ةسدنهلا نم

 دنهلا لوغم باجعإب ىظحت ةيلصبلا ةبقلا تناك
ail (Mughals)ةراقلا هبشو سراف دالب يف اهورشن  

 وكسوم يف ةعئاشلا ةيلصبلا ةبقلا .ايسآ بونجو ةيدنهلا

 تمدختسا ثيح ةيقدنبلاب ابوروأ يف ةرم لوأ ترهظ
 ؟†.) كرام سيدقلا ةيئاردتاك يف بابقلا روانم نييزتل

(Markةيبشخ تاعقوق نم عنصت اهسفن بابقلا تناک  

 بابقلاو روانلا معدت لواطتم يرتاد فصن لکشب

 سماخلا نرقلا فصتنم يف تينب اهلكو .ةریغصلا ةیلصبلا

 ةيطوقلا وآ ةدترما سوقلا عم بابقلا قفاوتت .رشع

 عساولا اهراشتنا دعب ًاديدج ًایرامعم ًاجذوم اهفصوب
 لالخ سراف دالبو ایسآ يف ًاصوصخو يمالسالا ماعلا ین

 اهلامج يف ةيلصبلا بابقلا مءالتت .رشع عبارلا نرقلا
 .ساوقألا نم لکشلا اذه عم اهلامکو

 Vol ,ةيقرشلا ابوروآ یا ةيلصبلا ةبقلا تلخد مث

 رجحلا نم ینبت نآ لبق ةيبشخلا ةيرامعلما اهتسدنهب
 نمو «سدقلا يق ةرخصلا ةبق دجسم نم كلذ ءاج امبرو

 روطتلا نيبت ةيومأ ءاسفيسف تدجو ثيح «كلذك ماشلا
 .بابقلا هذهل لوألا

 ةرانملاو ةبقلا ةيئانت

 اهب باجعالا ضرفت باحسلا حطانت يتلا دجاسلما تارانم

 ءامسلا ةحفصو يضرألا دهشملا ىلع مسرتف انلوقع ىلع

 ةبقلا ةيئانث لكشتو .ةيزكرملا ةبقلا عم ًاذاَخأ ًالباقت

 نيسدنهملا نم نوريثك هدلق ًايلامج ًءارغإ هذه ةرانملاو
 .نير رفوتسيرك مهیف نه «نییبرغلا نییرامعما

 روسدنو ةيئاردتاك يف ًانهاك نير رفوتسيرك دلاو ناك
(Windsor)55 ويثام همع ناكو ( (Mathew Wren) 

 هسفن نیر رفوتسپرک ام .(>۲۵۳۷:6) شتیورونل ًافقسآ

 ًاذاتسأ حبصأ مث ,م1653 ماع دروفسكأ يف جرخت دقف

 OE dub (Gresham) ماشیرغ ةیلک ین كلفلا ملعل

 ,مولعلا يف ةربخ اذ ًاريبك تايضاير ماع نير رفوتسيرك
 ًاريبك ًامارتحا نكي Cual عساو ًايرامعم ًاسدنهمو

 مارتحالا اذه نع حصفأو .ةيمالسإلا ةيرامعملا ةسدنهلل

 .هتاميمصت ضعب يف ةيمالسإ ةيرامعم ًالولح هينبتب



 يللا طاطسفلا يف ةيلصبلا بابقلا

 ةكلمملاب (Brighton) نوتيارب يف

 (John Nash) شان نوج داع .ةدحتملا

 .1815 ماع يف طاطسفلا ميمصت

 .(691) سدقلا يف ةرخصلا ةبق

 ان

nnnun 
el 



 ريسلل ةروص :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 يرفدوغ ريسلا اهمسر نير رفوتسيرك

els (Godfrey Kneller) Ls 

 -نير رفوتسيرك ريسلا ةفحت ؛ 1

 ناك .ندنل يف لوب سيدقلا ةيئاردتاك

 لامجب ًابجعم نير رفوتسيرك ريسلا
 .ةيبرغم او ةينامثعلا ةرامعلا

 نير رفوتسيرك ريسلا
 نويرامعملا لوقي .ابوروأ يف يطوقلا يرامعملا بولسألا لصأ لوح ريبك لدج موقي
 رهشأ نم دحاو كلذ يف مهديأو ..مهميماصت نم لامشلا ىلإ قأ هنإ نوملسملا

 (Christopher Wren)» 1723 -1632 نير رفوتسيرك وهو «نييناطيربلا نييرامعملا

 نينامن نم رثكأ ذفن دقو ءةينهملا هتنامأو ةيهداكألا هتيفلخب روهشمما يرامعما ماعلا

 .ايرامعم اعورشم

 دجاسملا ةرامع نير رفوتسيرك ريسلا سرد امدعب

 رابك نم حبصأ «ناقتإب اهثحبو ةيبرغملاو ةينامثعلا
 هلامعأ يف ققحو .ةسدنهلا هذه لامجب نيبجعملا

polis dy lock!نينفلا نم ةعونتم ةيفرخزو ةيئاشنإ  
 ةرامعلل ةيمالسإلا روذجلاب عنتقاو يطوقلاو يمالسإلا

 “ةيمالسإلا -ةيبرعلا ةيرظنلا” ل ًادطوم ةيطوقلا
SUB ly> pig .(Saracenic Theory) 

 ةيرامعملا ةسدنهلل يطوقلا بولسألاب نآلا هيمسن ام نإ”

 بولسألا عبتي ال ام لك نومسي نويلاطيإلا ناك اذكه)

 اوسيلو نيماده اوناك طوقلا نأ نم مغرلا ىلع «(ينامورلا

 -يبرعلا بولسألا -ببس نم رثكأل -هتيمست يغبني :نيئانب
 يف اوبغري م (طوقلا) سانلا كئلوأ نأل كلذ ؛يمالسإلا

 ءامهيلك برغلا يف نحن انعضأ نأ دعبو ؛ملعتلا يف الو نفلا

 نع هومجرت ام لك ةيبرعلا مهبتك نم ةراعتسالل اندع

 امثيحو «مهنيد يف نيسمحتم اوناك .ريبك دهجب قيرغإلا
 دجاسملا اوماقأ (ةلهذم ةعرسب كلذ ناكو) ًادلب اوحتف

 مهمزلأ يذلا رمألا ءلجع ىلع (قدانفلا) تاناخلاو

 مهدجاسم اونب ذإ ؛ءانبلا نم ةرياغم ةقيرط ىلإ هجوتلاب
 علاقملا تلمهأ .يحيسملا يبيلصلا لكشلل ًافالخ ةرودم
 ةريبكلا ةيماخرلا لتكلا اهنم نوذخأي اوناك يتلا ةميدقلا

 ةلص ال امهيلك نأ نونظي اوناكو ءةلماك تافكسأو ةدمعأل



 كلذل ,نیملسما یدل لقنلا ةلیسو لبالا تناک .عوضولاب هل
 نم ةركتبملا ةدمعألاو .ةربغصلا ةراجحلا مئالت مهینابم تناک

 نود نم مهدوقع ببدتو .عطق ةدع نم فلأتت مهلایخ

 بابسألاو .ًادج ةليقث اهنأ نودقتعي يتلا ةمخضلا راجحألا
 ةسلسلا ةراجحلا ةرفو يآ .ةيلامشلا انتاخانم ین اهتاذ يه
 .ماخرلا ةلقو .اهعطق لهسی يتلا

o]عاطق نم جتنتسم .یمسپ امک .ثیدحلا يطوقلا نفلا  
 يف ةطرفملا ةأرجلابو alas يف ةفخلاب زيمتي هنإ ؛فلتخم

 طرفملا لايخلابو ,هترازغو هتقاشرب زیمتیو .هعطاقمو هطقاسم

 ةدمعآ تناک ام ردقب ةقيشر نفلا اذه ةدمعأف .هتفرخز يف

 ةقهاشلا تاجتنلا هذه لثم :ةمخض میدقلا يطوقلا نفلا

 بسنپ نآ نکه فیکف ههئانبل ةليقثلا تایطوقلا حلصت ال

 انتبقح نم رشاعلا نرقلا يف طقف فرع يرامعم بولس مهيلإ
 اهلک كلامطا كلت ربمدت نم ةديدع تاونس دعب يأ ؟ةينمزلا

 يفو «ةینامورلا ةيروطاربمالا ماطح یلع طوقلا اهماقآ يتلا
 ءاذلو ًايلك ةركاذلا نم حسم دق هسفن طوقلا مسا ناك تقو

 ةيرامعملا تامالعلا لالخ نم «نفلا اذه بسني نأ ىغبني

 يبرعلا يرامعملا نفلا ىلإ وأ ؛طقف ةبراغملا ىلإ ءاهلك ةديدجلا

 .دحاو ءيش (يمالسإلا يبرعلاو يبرغملا) اهلكو :يمالسإلا وأ
 يذلا قوذلا نع ةيرامعم لا مهتسدنه يف اوربع نيذلا مهف

 ةدئازلا فراخزلاب محدزت ةقيشر اهلك ؛مهرعش يف هنع اوربع

 لايخ هنكلو حماج اهيف لايخلاو ؛ةيعيبط ريغ ًابلاغ يهو
 حورصلا لمشن نأ اننكميو) ةيبرعلا حورصلا تلوحو .طرفم

 كش اذإف .مهراكفأك ةيئانثتسا حورص ىلإ (ىرخألا ةيقرشلا
 ةنيدم دجاسم ىأر صخش يأ ىلإ هجوتن انعدف دكؤن امب دحأ
 اهانب يتلا اينابسإ يف تايئاردتاكلا ضعب وأ ءاهروصقو ساف
 هذه يف ىتحو (Burgos) سوغراب ةسينك اهنمو ؛ةبراغملا

 هذه لثم ةلئثامملا ةديدعلا ةلثمألا ىلإ رقتفن ال اننإف ةريزجلا

 ةيمستلا نكلو :ةثيدحلا ةيطوقلا ينابملاب ةماعلا اهامس ينابملا

 .ةيبرغم وأ «ةيمالسإ وأ ةيبرع يه ةيقيقحلا

 رهدزاو ءاينابسإ ربع ابوروأ ىلإ يرامعملا بولسألا اذه لخد
 يف مهتنميه تدغ ىتح تقولا ةليط برعلا نيب ملعتلا
 .رعشلاو ءایزیفلاو .تایضایرلاو .ةفسلفلا اوسردو ؛اهتورذ

 دعبت ال يتلا نكامألا يف موي تاذ راثتسي ملعتلا بح ناك

 نم مهلاثمأو نيفلؤملا ءالؤه لامعأ تناكو ءاينابسإ نع ًاريثك

 ىلع أرقت ةيبرعلا ىلإ مهلامعأ تمجرت نيذلا قيرغإلا نيفلؤملا

 ترشتناو .ةينيتاللا ىلإ مهتمجرت تديعأ مث نمو «عساو قاطن
 ذإ ةرامعلا اهعمو ابوروأ يف ةيبرعلا ةفسلفلاو ءايزيفلا مولع

 ىرخأ تينبو ؛يمالسإلا يبرعلا زارطلا قفو ةريثك سئانك تينب
 يتلا تاريغتلا نإ .ةفيفخلاو ةليقثلا بسنلا نم جيزم قفو

 رابتعالا يف اهذخأ ىرج اذإ اذه .ةليلق تناك خانملا اهبلطتي

 يف كلذكو ابوروأ نم ةيبونجلا ءازجألا مظعم يفف .ًاساسأ

 تاحتف تاذ (جاجزلا مادختسا لبق) ذفاونلا تناك ايقيرفأ

 تناك اذلو «ينابمما ناردج نم ةيلاع عضاوم يف تناكو ةقيض
 نم ةيامحلل اهلك تركتباو «لخادلا ین ًامالظو ًالظ ببست

 طوطخل ةمئالم نكت ملف كلذ عمو !doled سمشلا ةعشآ

 هرثأ قلأتملا يوامسلا مرجلا كلذ بجحي ثيح ؛كلت ضرعلا

 .“ةرطام ةباحس لالخ نم الإ ىري ال داكي يذلا فيعضلا

 تاركذم” :نم ذوخأم يطوقلا بولسألل يمالسإلا لصألا ثحب

(Discussion of the Islamic Origin of the Gothic Style 

taken from Parentalia), Memoirs of the family of the 

Wrens, (Mathew Bishop 1750). 

 سركناب سيدقلا راطق ةطحم

å (St. Pancras)1866 ندنل  

 توكس تريبلج جروج ميمصت
(George Gilbert Scott) 



 جرب مدقأ ”Sho gu“ ةعلق دعت

 ًالثام لاز ام هعون نم يمالسإ

 م1007 ماع ينب وهو «مویلا یتح

 اهيدبت يتلا ماعملا نإ .رئازجلا يف
 ةينغ فراخز نم ةعلقلا هذه

 يولعلا مسقلا يف ةيسوق ميماصتو

 جاربألا يف دعب اميف تدجو دق اهنم

 .ابوروأ يف ةيطوقلاو ةيكسينامورلا

 ببدملا جربلا
 ىنعم سيل نكلو «ةيبرعلا “ةرانم” ةملك نم ةيزيلجنإلا ”Minaret“ ةملك تءاج

 “مالسإلا رون” ىلإ ريشي يزمر ىزغم تاذ اهنإ لب ءباتكلا ضعب نظي امك رحبلا ةرانم
 .هتنذنمو .دجسللا نم عشی يذلا

 ریبکلا قشمد عماج ةرانم تدغ نماثلا نرقلا لولحب

 .ةيمالسالا ةينيدلا ةرامعلا اعم نم ًایساسآ ًاملعم
 ءامص ةدعاق هلو يلفسلا مسقلا :ناءهزج تارانملل

 مسقلاو ٌاقالطا ةفرخز نود نم وآ ةفرخزلا ةليلق ةيوق
 میسقتلا اذهو .ةفرخزلاب ينغلا قیشرلا عفترللا يولعلا

 ريسلا جربك ةيزيلجنإلا جاربألا نم ريثك يف دهاشي جربلل

 يل يرام ةسيدقلا جرب” مساب فورعملا نير رفوتسيرك
(St. Mary le Bow) “sb 

 1007 ماع يف تديش يتلا ؟دامح ونب" ةعلق جرب نإ

 ىتح دوجوم يمالسإ جرب مدقأ دعي ةيقرشلا رئازجلا يف
 elec ينب ةوق نع ربعملا مخضلا همجحب «ناك .مويلا

 ينغ وهو .دحاو نآب ةالصلا ناذأو ةبقارملل مدختسي

 ففختو ,ةهج نم .رونلا اهنم لخدي تاحتف وذو ةفرخزلاب

 ساوقأ هيف تمدختسا .ىرخأ ةهج نم ءانبلا نزو نم

 ,قثاقرلا ةبثالث ساوقألا اهيف امب ذفاونلا هذه رطأ يف ةعونتم

 .صوصفلا ةددعتمو ,ةيرئادلا فصنو :ةيسامخلاو

 جاربألا ةمس تلكش يتلا ةيرامعم ا طاعملا يه هذه

 ةديجلا ةلثمألا نمو .برغلا يف ةيطوقلاو ةيكسينامورلا
 pgi (St. Abbondio) سيدقلا ةسينك كلذ ىلع

 ةسينكو )1095 -1063) ایلاطیاب (Como) وموکو

 سموه سكوأ ريدو (St. Etienne) ينيتيإ سيدقلا

(Abbaye aux Hommes)نیاک §  L3,à) (Caen) 

 (St. Edmond) دنومدإ سيدقلاو »)1160 -1066)

Ixle3b (Bury) ig» àدعي لاوحألا لكبو .(1120)  

 443 ءارم ال ًاديكأ ملاعملا هذه يف دامح ينب ةعلق رثأ

 عم ةيبوروألا ةيراجتلا طباورلا ريثأتلا اذه يف ببسلاو
 .ايقيرفإ لامش



 ةيكسينامورلا ةرتفلا يف ىلوألا ةرملل ابوروأ يف جربلا رهظ

 ناک .ةيطوقلا ةرامعلاب نرتقا هنکلو یشاعلا نرقلا يف
 عالقلا ف رهظي Tos Sf .ةنذئلا نم سبتقم جربلا نآ دقتعُ

 تاهزنتلما تاباوب يلت يتلا ةريغصلا تويبلاو ةيبوروألا

 امدعب قربکلا تويبلاب ةطيحملا ضرألا لخادم دنع وأ

 3| ئطاخ داقتعالا اذه نكل مهناطوأ ىلإ ةجنرفلا داع

 ريغ نكلو كلذ لبق ابوروأ يف ةدوجوم تناك جاربألا نإ

 قنذئطا ءانب دعب الإ جاربألل ةببدللا سوژرلا مدختست مث

 اهلوأو ,1200 ماع لبق ببدم سأر يأ ارتلجنإ يف نكي مو
 ماع زجنأ «ندنلب ءلوب سيدقلا ةيئاردتاك يف ببدملا جربلا

 مث ءةقرحم ةقعاص 1666 ماع جربلا اذه ترمد) 1

 يشويجلا عماجلا نذآطم ناکو .(1710 ماع هءانب نیر داعآ

 ايلاطيإ يف صاخ رثأ 1085 ماع ئشنأ يذلا ,ةرهاقلا يف

 ةيبوروألا جاربألا يف ةعبرم لا نذآملا رثأ رمتسا .ارتلجنإو

(St. Abbondio) 9439: wwii!) ةسينك 

-(1013) Wlasb (Como) 9095 3 

à (Palazzo Vecchio) 9.3 93YL § solin LS 

(1314-1299) (Piazza La Signora) اروينيس ال ازايب 

 ۳ز2222) يلاکود ازایب نیب ًاخراص هبشلا دعی .ایلاطیاب

  zll Wa! è (Ducaleزيمتي ذإ ؛قشمد يف يومألا

 ,ةعبرملا جاربألل هسفن يجيردتلا مدقتلاب يلاطيإلا جربلا

 ريدلل دمعم لا رمم او .جربلا ةمق يف اهسفن ةيلصبلا ةبقلابو

 كلذل ًالثامم ًايئاشنإو ًايرصب ًاطابترا نيبي جربلا زربي ثيح
 .يومألا عماجلا يف دوجوملا

 اینامآب دلق دق قیشرلا يرئادلا ةنذئلما لکش ناف ًاضیآ

 (Holy نیسدقلا لسرلا ةسينک لثم ةذع نابم يف
(à (Apostles Churchنولوک  (Cologne)1190[ [ 

 -1009[ (Amins Cathedral) سنیمآ ةيئاردتاکو

 (Worms Cathedral) 534,99 ةıڌlردتاک فو +9

 ف ارشع ثلاثلا نرقلا یا رشع يداحلا نرقلا نم]
(Rhineland) voj 

 )715 -706) قشمدب ءيومألا عماجلا يف ةنذئم

 نأ دقتعُي ناك
 نم سبتقم جربلا
 ادب ذإ ,ةنذئملا

 EA يف رهظي
 تويبلاو ةيبوروالا
 يلت يتلا ةريغصلا
 تاهزنتملا تاباوب
 لخادم دنع وأ

 ةطيحملا ضرألا
 ,ةريبكلا تويبلاب
 ةجنرفلا داع امدعب

 .مهناطوأ ىلإ



 كلملا ناك“

 رجور يدنامرونلا
 مكاح يناثلا
 (Roger ةيلقص

of Sicilyيف (۱۱  

 رشع يناثلا نرقلا
 صاخ هجوب اسمحتم

 ةيرامعملا ةسدنهلل
 امك ,ةيمالسإلا
 ناسللا قيلط ناك

 .”ةيبرعلاب
 ”d a جمانرب نم مع حجار

 “ىمالسإلا ابوروا خيرات“ :*یم

 à (Palatine Chapel) 5b ةسينك

 نونانف اهفرخزو اهممص .ةیلقصب یمریلاب

 رجور يدنامرونلا كللبا دهع يف نوملسم
(Roger II) يناثلا 

 ملاعلا يف ةيمالسإلا ةرامعلا

 بولسألا رهظو ءىرسألا لالخ نم ابوروأ لصو ةيمالسإلا ةرامعلا جذامن نم ريثك
 اينابسإ يف نيملسملا ىلع ةداضملا تالمحلا تنش امدنع هسفن تقولا يف يدنامرونلا

 هديس jlo gil (Lalys) سيلال سدنهملا برحلا ىرسأ نيب نمو .ةسدقملا ضرألاو

 Richard de Grandville of) 8ظدعاد0) يزيلجنإلا ليفدنارغ يد دراشتير ديدجلا

 (South Wales) ةيبونجلا زليو 3 C5 (Abbey of Neath) «< ميمصتب هرمأف

 (Henry I) لوألا يرنه دنع يرامعملا سدنهملا سيلال حبصأ مث .1129 ماع

 راكفألا نم ًاريبك ًاردق ارتلجنإ ىلإ نويدنامرونلا بلج
 ابوروأ حاستكا دعب 1066 ماع اهوزغ امدنع ةيرامعملا

 اوكتحا ثيح ةيلقص ىلإ مهتلصوأ تاحوتف ةجوم يف

 ناكو .ماظع ةانب ىلإ نيرمدم نم اوبلقنا انهو .نيملسمل اب
 à &4io &ls (Roger IT) يناثلا رجور يدنامرونلا كلما

 ,ةيمالسإلا ةرامعلل صاخ هجوب ًاسمحتم رشع يناثلا نرقلا

 نورثأتملا نويدنامرونلا .“اضيأ ةقالطب ةيبرعلا ملكتي ناكو
 ًادئار ًارود دعب اميف اوبعل نيذلا مه ةيمالسإلا ةرامعلاب

 ًاضيأ يطوقلا يرامعملا بولسألا روطتو ..ابوروأ ءانب يف
 .نییدنامرونلا كولما ءالّوه لظ يف

 ةيسامولبد تاثعب (۳0270 1) لوألا دراودإ لسرأ

 ءادعأ لوغملا عم فلاحتيل سراف دالب ىلإ ةلدابتم

 هذه داق .اهلك ةقطنملا ىلع اورطيس نيذلا نيملسملا

 ele (Geoffrey Langley) يلغنال يرفويج ةثعبلا

 ستربور ةثعبلا تمض .ةلماك ةنس ىدم ىلع 2

(Robertus Sculptor) tJ 9Sةلئاه ةرفوب داع يذلا  

 اميف تلخدأ يتلا :ةدترما سوقلا ةركف لثم ءراكفألا نم

 .رشع عبارلا نرقلا ةياهن يف ةيزيلجنإلا ةرامعلا ىلع دعب



 عم ةنسح تالاصتا (Edward IT) يناثلا دراودإل ناك مث

 ةيبيلصلا بورحلاب ةكراشملا نم هتربخ تدأو «سراف دالب

 (Eleanor of ةيلاتشقلا رونايلإ نم هجاوزل ةفاضا

J! (Castilleةيمالسإلا اينابسإ عم تالاصتالا نم ديزم . 

 يزيلجنإلا يبعشلا بدألا يف تالصلا هذه ىركذ تدلخو

å Cè gl (Morris dancing) “yasso iai)” 

 ترفسأ LS .(Morisco) “وكسيروم” ةصقرب ةيادبلا

 (Tudor “رودويت ةسدنه” نع ةيمالسإلا تالاصتالا

 ةددعتملا ةمحنلا ططخمک .یرامعطا 6

 عباسلا يرنه c» à :(117120501) روسدنيوب عالضألا

 ةباوبلل ةقيشرلا ةريغصلا جاربألا يفو .هتسينك ذفاون يفو
 امم uS b (Wolsey's great gate).9(5$ يسلوول ةريبكلا

 as gy” eub“ (Tom Tower) مویلا فرعی

 Uis یصم اولصو نونانفو جاجح ةديدج راكفأب داعو

 JuXuasd| 9459 (Simon Simeon) نويمس نوميس

«(Hugh Illuminator)ضرألا اراز نايدنلريإ امهالكو  

 رصمب ارم دق انوكي نأ لمتحملا نمو 1323 ele ةسدقملا

 .ةرهاقلا يف (1273 -1269) اشاب ىفطصم حيرض ايأرو

 تحبصأ ةيمالسإ ةيدومع فراخز حيرضلا اذه يف ناك

 .ةيطوقلا ةرامعلا ماعم نم ًاعئاش ًاملعم

 (Knights Templar) JSug!! Gla dg سئانك نإ

 ةلمحلا دعب 1118 ماع سدقلا يف اهسسأ يتلا

 لكشب تئشنأ نييسنرف ناسرف ةعست ىلوألا ةيبيلصلا

 رشتنا .سدقلا يف ةرخصلا عماج ةبق نم قتشا ءيزكرم
 ناكمإلاب حبصأو ًابرغ دعب اميف سئانكلا نم طمنلا اذه
 يف تئشنأ يتلا ةيرئادلا لكيهلا ةسينك يف هتدهاشم

 ايوروأ يف ملاعملا هذه روهظ نأ ودبي .1185 ماع ندنل

 تآشنملا يف ةيلج ةحضاو هيف تناك يذلا تقولا يف

 دعُي راجتلاو ةلاحرلاو ةجنرفلا اهدهاش يتلا ةيمالسإلا

 .ًايعقاو ًانمازت

 يف Jas“ (Taj Mahal) جات” وه رخآ ىنبم كلانه
 هطعط) ناهاح هاش يلوغملا ناطلسلا olo يذلا .دنهلا

SU the! (Jahanزاتمم هتجوز 6  Mumtaz) je 

I (Mahalرشع عبارلا اهدولوم عضت يهو تيفوت . 

 دعب 1648 ماع زجنأو “دولخلا ىلع ةعمد” كلذ يمس

 تايمك مادختساو ةهرك فصنو ةهرك راجحأب هميعطت
 جات .ًابيرقت ةلودلا سالفإ ىلإ ىدأ امم ماخرلا نم ةلئاه

 يف سيل هنإف ناطلسلا ربق ادع ًامامت سناجتم لحم

 .يضرألا قباطلا تحت ةيرس ةفرغ يف امنإو طسولا

 عماجلا ًاقح ةلهذملا ةيمالسإلا ةرامعلا ماعم نم

 .ةطانرغ يف ءارمحلا رصقو ءاينابسإب ءةبطرق يف يئاردتاكلا
 دقل .اذه انموي ىتح سانلا نتفت ملاعملا هذه تلاز ام

 ةرثكب ةريخألا ةظحللا يف ءارمحلا رصق لحم جات مزه

 نيح ىلع ,ةنسلا يف رئاز نييالم ةثالث نوغلبي نيذلا هراوز

 وأ ًايونس رئاز فلأ يتئمو نينويلم ءارمحلا رصق بذتجي
 .ًايموي رئاز 0

 ةسينك :راسيلا ىلإ نيميلا نم

(Temple Church) JS4l 

 «ندنلب رشع يناثلا نرقلا يف ةيرئادلا

 ةزكرملا بولسأب ًالصأ تئشنأ

 يف ةرخصلا عماج ةبقل هباشلا

 ؛عباسلا نرقلا يف ينبملا ءسدقلا

 هركآ يف 1630 ماع ئشنأ لحم جات

Jug b (Agra) 



 بتكلا عيب لاحم

 ليق .ةديدج دعت ال ماظتناب نيثدحتمو ىهقم مضي بتكلا عيبل ريبك لحم ةركف نإ
 بتكلل ًابحم ناك وهو ءرشاعلا نرقلا يف بتكلا عيبل ريهشلا ميدنلا نبا لحم نإ

 ءارشب نوبغارلا هيتأي ثيح ريبك ىنبم نم يولعلا قباطلا يف ناك ءاهعیبیو اهعمجی
 يف ناك دقف .راكفألا اولدابتيو تاشعنملاب اوعتمتسيو تاطوطخم لا اوصحفيل بتكلا

 لاحم ةمخضلا ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا ىلإ ةفاضإ «ةنس فلأ لبق .يمالسإلا ماعلا

 ربكألا لاحم ا نأ ديب «تائم عضب اهنم لك يف نيوانعلا ددع طسوتم غلبي بتكلا عيبل

 .ربكأ ًادادعأ ًامكُح يوحت تناك

 ةلسلس دروأ كلذ دعب .“باتكلا ةعور“و “عئارلا طخلا نب دمحم جرفلا وبآ هفلآ بتکلل لیلد "تسرهفلا" باتک وه باتكلاو)
 امب تاعوضوملا فلتخم نم بتكلا نيوانع نم ةلماك ةلسلس يف نيوانعلا فالآ مضي ءرشاعلا نرقلا يف ميدنلا Jl ىذلا سيلجلا

 ,ةيدوهيلاو ةيحيسملا ةسدقملا بتكلاو ءطخلاو ةغللا اهيف نم لوألا مسقلا صصخ .تاعوضوملا نم ةدودحم ريغ قيدصلاو كيرطي

largs dl eallةيخيراتلا ثادحألاو «تایناسللاو .هربسفتو نآرقلاو اهيف ام ,ةعونتلا ةباتكلا بیلاسأل هنم لوألا لصفلا , 

 فصوو «ةيمسرلا ةيموكحلا لامعألاو «باسنألا ملعو نف" و «قرولا تافصاوم رکذو ,ةينوسکسولجنأألاو ةينيصلا dn ي
 ال يذلا قيفرلاو

 .نئابزلا باذتجال تاتفال عضت ًاهدق «بتکلا عيب لاحم تناك حيمتسملاو كلمي

 ; كيترتسي ال یذلا

 يذلا راجلاو

 ال یذلا بحاصلاو

 ام جارختسا ديري

 الو قلملاب كدنع

 الو ركملاب كلماعي
 قافنلاب كعدخي
 كل لاتحي الو

 Jad اک طعاما



 بهاذلاو ,يمالسالاو يلهاجلا ييرعلا رعشلاو .مکاحلا

 ةيقيرغإلا ةفسلفلا بتك ركذ امك ..مالعألا ريسو «ةفلتخم ا

 يقيرغإلا بطلاو «كلفلا ملعو «تایضایرلاو .ةيمالسالاو
 .دنهلا) رافسألاو يبعشلا عادبالاو بدألاو .يمالسالاو

 صصقلاو ءایمیکلاو رحسلاو .(ةینیصلا دنهلاو ءنيصلاو
 .ةعونتلا ةديدعلا تاعوضولا نم اهریغو «ةيفارخلا

 تناکو «قاّرولا ةنهم ترهظ قرولا ةعانص ءوشن عمو

 US نم قرولاب نیلماعتما یلع قلطت ةفصلا هذه

 ؛تابتکم باحصأو .بتك يعئابو «نیخسانو نیمجرتمو

 دقتعي .ةفرعم لاو ملعلاب سانلا ريونت ىلع لمعي نم لكو
 ماعلا ىلإ قرولا ةعانص لاخدإ دعب ترهظ ةقارولا نأ

 يف اهنع ديزملا أرقت نأ كنكميو .ريصق تقوب يمالسإلا

 ىربك ةنيدم لوأ دادغب تناك امبرو .“قوسلا” لصف
 تدادزا قرولا ةعانص راشتنابو .اهيف ةقارولا ترهظ

 .يمالسإلا ماعلا يف ةريبك ةدايز بتكلا عيبت يتلا لاحملا

 ,نییبتکلاب برغلبا يف بتكلا نودّلجي نيذلا ىمسي
 «بتكلا عيبل مهلاحم اوماقأ نيذلا بتكلا راجت مهو

 شكارم ةقطنم يف مهيطاطخو مهخاسنو .مهتابتکمو
 ًاعراش ةقطنملا تناك .رشع يناثلا نرقلا لالخ برغملا يف

 لك يف نوسمخ «بتكلا عيبل لحمو ةبتكم ةئم يوحي
 روصنملا بوقعي دهع يف هتورذ طاشنلا اذه لصو .بناج

 ةعابطلا رشن ىلع عيجشتلا مئاد ناك يذلا يدحوملا

 ةياكح برغملا يف تعاشو .ماعلا ةءارقلا طاشنل جوريو

 موي تاذ جرخ رقصلا نبا همسا ًاروهشم ًاملعتم نإ لوقت
 راصح ءانثأ يف ةعئاجلا هترسأل ًاماعط يرتشيل هتيب نم

 دقو داع كلذ نم ًالدبو ءروهش ةينامث ماد يذلا شكارم

 .بتكلا ءارش ىلع هعم ام لك قفنأ

 مسق رظنا «ملعتلاو باتکلا ةيمهآ نع دیزلا ةءارقلو
à "aasلصف  dy ALI” 

 دقو ..ًادج ةروطتم يبرغلا ماعلا ف رشنلا ةعانص نإ”

 فصتنم ةيمالسإلا ةراضحلا يف ًالوأ ةعانصلا هذه تمن

 روهظ نم ةنس فلأ لبق يأ ًابيرقت نماثلا نرقلا
 .«...ةيعونلا هذهو ةيمكلا هذهب برغلا يف بتكلا

 ذاتسأ (Ziauddin Sardar) رادرس نیدلا ءایض .د



 بحي هللا نإ ...”
 بحيو نيباوتلا

 قرقبلا ةروس .میرک نآرق)
)4 222( 

 ةماعلا تامامحلا

 اهراخب يف نوهفرتي عيمجلا لعجتل مويلا ملاعلا ءاحنأ يف ةقايللاو ةحصلا يداون تأشن

 روصعلا” ابوروأب مامحلا ناك ذإ ؛ًامئاد كلذك نكت مل ةلاحلا نأ ديب ءفيطللا اهنوباصو

 .ًاقالطإ جئار ريغ “ةملظملا

 نامورلا ىفتخا ةينامورلا ةيروطربمإلا رايهنا دعب

 ينابملا نم ًاعمجم مهدنع مامحلا ناك .مهفرت رهاظمو
dosمويراديبيت ىمست ةرارحلا ةطسوتم ةفرغ هيف  

eS (ous slo sy 48,29 (Tepidarium) 

Sy GIS 48,69 .(Caldarium)یمست دراب ءام  

 تامامحلا ضعب s .(Frigidarium) مویرادیجیرف

 ىمست سبالملا رييغتل ةفرغ ىلع يوتحت ماسقأ ربكألا

 ةقطنمو .ةءارق ةفرغو (Apodyterium)) مويريتيدوبأ

 ءايرثألل تناك جالعلا زكارم نكلو .ةيضاير باعلأ
 .طقف ةيسايسلا ةبخنلاو

 .حالصإلاو ةنايصلا ىلإ ترقتفا تامامحلا هذه نكل

 ناك .داسفلا يناعت ةينامورلا ةيروطاربمإلا تناك امدنعو

 نوعضخي طسوتملا رحبلا نم رخآلا فرطلا يف برعلا

 مامحلا ديلاقت اوثروف ءايروس لثم دالب يف ينامورلا مكحلل

 ةصاخ ةقيرطب اهعيمجتب نوملسملا ماق .اهوروطو
 ةحصلاو ةفاظنلاو ةراهطلا ىلع مالسإلا رارصإ ببسب

 مدقي وهو رمع حجار لاق .ةيندبلا ةحصلاو ةماعلا

 تئشنأ” :“يمالسإلا ابوروأ خيرات” “يس يب يب” جمانرب

 عبر اهناكس ددع زواجتي ال ةنيدم يف تامامحلا فالآ

 ةمئاق سأر ىلع ناكو ًايعامتجا ًاناكم مامحلا ناك

 روهطلا هني دمحم يبنلا لوقل ًاقادصم ؛ةايحلا تايرورض

 وغولوغاك مامح يف نوخرتسي لاجر
à (Cagologu Hamami) 

 .1690 ماع وحن ينب «لوبنطسإ



 میماصت تاذ ةيقار تامامحلا تحبصآ .؟ناهالا رطش

 كيلامملا دهع يف تناكو .ةقينآ تانییزتو ةفرخزو ةقيشر
 اهفراخزو ينفلا اهمیمصتب ةمخف QU نيينامثعلاو

 .ةليمجلا ةينييزتلا اهكربو اهريفاونو ةخذابلا

 ةديرف ةيعامتجا ةثیب .لازی الو .يمومعلا مامحلا ناك
 ةطشنأ ین ًامهم ًارود بعلت «ةيمالسالا تاعمتجلا ی

 تاعامجلا لعافتل Fla اهفصوب «تناک ذإ .عمتجم ا

 ًاعم لامعلاو براقألاو ناريجلاو ءاقدصألا عمجت .ةعونتملا

 طباور ززعت .يلافتحا وج يف مامحتسالل ةمظتنم ةروصب

 .ثیداحألا لدابت يرجيو «تاقادصلا شعتنتف تاعومجملا

 تاقوآ ین تاسراملا هذهب نوموقی ءاسنلاو لاجرلا ناکو

 ممحتسیو راهنلا ف ءاسنلا ممحتست ثيح ةلصفنم

 .ليللاو ءاسملا يف لاجرلا

 فقت ال مامحلا يف ةيعامتجالا حورلاو مامتهالا ةراثإ نإ

 ناك لب .ثيداحألا لدابتو فيظنتلاو كيلدتلا دنع

 يفف .جاوزلا ةيلمع يف ًامهم ًارود بعلي ًاديلقت مامحلا

 ةوسنلا تناك Sie ءايقيرفأ لامشك ةظفاحملا تاعمتجم ا

 ىلإ نيهذي نهئانبأل سئارع نع ثحبلا يف تابغارلا
 تايتفلا ةدهاشلب ةحيحص ةصرف كانه ندجي ذإ ؛مامحلا

 يف لحمضي أدب يديلقتلا جيوزتلا نأل عجارتي ذخأ ديلقتلا

 .يمومعلا ءاسنلا مامح رود لالحمضاب .ةثيدحلا ندملا

 نأ ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك يف نيملسملا ةداع نمو

 نيزتو زهجت ثيح مامحلا ىلإ اهتاقيدص سورعلا بحصت
 ًارثأ كرتي يتابن نوجعم وهو ءةعئارلا ءانحلا ميماصتب

 سيرعلا ذخْوُي امك .نيمدقلاو نيديلاو رعشلا ىلع رمحأ
 .هسورع يقتلي نأ لبق هئاقدصأب ًابوحصم مامحلا ىلإ

 دعاوقل ةماعلا تامامحلا يف لاستغالا بولسأ عضخي

 الثل رازإب لفسألا هفصن يطغي ًالثم لجرلاف ؛ةديدع

 لوخد نم ءاسنلا عنمتو .مامحتسالا ءانثأ يف هتروع رهظت

 ضعب تفلأ دقلو .لاجر اهلغشي ناك اذإ تامامحلا

 يبأل “هبادآو مامحلا” لثم عوضوملا اذه لوح بتكلا

 .يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ

 رشع عبارلا نرقلا يف ةدقعملا مامحلا ةيلمع تناك

 تلعج «فشانم ثالثو ةصاخ تارجح لمشت دادغبب

 ةنيدم يأ يف ًاديقعتو ًالیصفت رآ م” :لوقي ةطوطب نبا

 .؟دادغب يف هتيأر يذلاك

 دادغب تامامحو“

 نم يهو ةريثك
 ,تامامحلا عدبا

 يلطم اهرثكاو
 حطسم راقلاب
 هیئارل لیخیف ,هب
 ...دوسا ماخر هنا

 مامح لک يفو
 تاولخ اهنم

 ةولخ لك ةريثك

 ةشورفم اهنم

 ,...اهطتاح فصن

 لک لخاد يفو
 نم ضوح ةولخ
 نابوبنأ هيف ماخرلا
 يرجي امهدحا

 رخآلاو راحلا ءاملاب

 .”درابلا ءاملاب

 رشع عبارلا نرقلا ,ةطوطب نبا

Pnمامح نم (یناربلا) يجراخلا مسقلا  

 Uo 5925 (Tbilisi) يسيليبت à ماع

.(Georgia) 



 ةنيدم ی يرت مامحل ةبق ةروص

 نامرون ریسلا ینبم راوج یا .ندنل

(Sir Norman Foster) jwg 

 نیکربغ* مساب فورعملا ريهشلا
gi (London Gherkin) “gs 

 .ميدق يكرت مامحل يجراخلا مسقلا

 لحم ىلإ مويلا ءانبلا اذه لوحت

 .ازتيبلا عيبل

VT 

 انركذ امك نامورلا مايأ ابوروأ يف يعامجلا مامحلا فرع

alبيرغلا نمو .امور طوقس دعب رثدنا هنكلو  ha ol 

 Ögr yal (Grete herbal) *لابربیه تیرغ" باتك يف

ele (Sir John Treffy) 4 5سانلا ةرظن نع 1529  

 رثأ نم اوتام سانلا نم ريثك” :يقأي ام مامحتسالا نع

 ."درابلا ءاطاب مامحتسالا

 ًامامح رهظت رشع سداسلا نرقلا نم ةيكرت ةطوطخم :راسيلا ىلإ

 مامآ ضرعتسا يذلا ةيفرحلا بکوم نم ءزجک تالجع یلع ًاماع
 .هنبا ناتخ ةبسانم ثلاثلا دارم ناطلسلا

 ءانثآ يف نينسلا تائم دعب تامامحلاب مامتهالا ديعأ مث

 ةيمالسإلا تامامحلا ةجنرفلا ىأر امدنع «ةيبيلصلا بورحلا

 ريصق فاشتكالا اذه ريثأت ناك .ماشلا دالب يفو سدقلا يف
 اهنأل ًالوأ تامامحلا مادختسا تعنم ةسينكلا نأل دمألا

 تاسزامملا ببسب ًایناثو "رافکلا ءنيملسللا ةفاقث” نم

 نويبوروألا عبتي م ثيح انزلا راشتناو ةئيسلا ةيسنجلا
 نيذلا نيملسملا دنع امك يمومعلا مامحلا بادآ كاذنآ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا دودحب نومزتلي

 تامامحلا فاشتكا ديعأ رشع عباسلا نرقلا لولحبو

 نيح .ةيكرتلا تاماّمحلا ىلع نويبوروألا فّرعت امدنع

 ىدل ةيقرشلا راهزألاو ةيقرشلا تامامحلا مادختسا عاش
 (ةعيلقت) ةضوم كلذ ناك ايلعلا ةيعامتجالا تاقبطلا
 (يمومع) يرت مامح لوأ حتتفا .ارتلجنإ روصق يف ًاسوهو
 (Newgate Street) تيجوين عراش جراخ 9 ماع

 oly ؛ندنل يف (Bath Street) ماّمحلا عراشب مويلا فرعيو

 ثيح .هربندإ يف ةيكرت تامامح تديش امك .كارتألا راجتلا
(John Burnet) C359 057 eoتامامح 1882 ماع  

slo] Auelà :842JI (Drumsheugh Baths) 5:22)» 

 ناك ذإ ءاهتمظعو اهئاهب لکب مامحلل ةخذابلا ةعيبطلا
 ةبقلا تاذ ةيكرتلا تامامحلا نم ًاحانج يوحي مامحلا

 يوتحت يتلا ةراجحلاو بوطلا نم لكيه ىلع ةزكترم ا
 .سرف ةودح ةئيه ىلع ساوقأ نمض ةكبشم ذفاون ىلع

 تاذ ةقيشر ةسوقم ةيبرغم تارممب ةهجاولا تفرخزو
 .يسدنه بولسأب ةكبشم ةيديدح زجاوح

 يداون لصأ وه ماعلا مامحلا نأ دقتعيف ءاذكهو
 طاعلا يف ةرشتنملا تاعجتنم او ةيحصلا يداونلاو ةقايللا

 دعاسيو مسجلا نم تاثولملا درطي قرعتلا نإ .ثيدحلا

 راحلا ءاطاو راخبلا نآ امک ,نوهدلا نم صلختلا یلع

 .ضیأتلا ةبسنو ضبنلا ناعفریو ةيومدلا ةرودلا ناطشني
 هباشملا «(يجراخلا مسقلا) يناربلا يف ءاخرتسالا نإ

 (Roman ینامورلا “مويرتدوبألا” وأ ةحارتسالا ةفرغل

cu (Apodyteriumنم ديفتسيو حاتري نأ مسجلل  

 سانلا اهينجي يتلا ةعفنملا ىلإ ةفاضإ ةقباسلا نيرامتلا

 .يدولا وجلاو لعافتلا نم





 دلخت ةينامثع ةطوطخم :راسيلا ىلإ
 ناطلسلا اهداق ةيركسع ةلمح ىركذ
 ميخلاو .رجملا دض ينوناقلا ناميلس

 ةيركسعلا قرفلا ىلإ زمرت ةنولملا
 يربيإ رهن لوح ةركسعملا ةعونتملا
 (River Ibri استيفورتيم فوأ

Mitrovicaةيدلب يف عقاولا (01  

à (Leposavic) iò Lugu) 

 ةجردملا ةباتكلاو (Kosovo) وفوسوك

 ركسعملا نع ةحمل انيطعت ةروصلا يف
 ه950 رفص نم نيرشعلاو ثلاثلا يف

 مهنإ لوقتو .(م1543 ويام 24)

 .نيموي يف لايمأ ةتس اوعطق

oe * | 

oe 

 لافتحالل ًاروص وآ رطللا ءامب ةللبملا براضملا روص لايخلا ىلإ مويلا مايخ يعدتست

 مآ تناک ةريبک .ةيعامتجاو ةيلمع ةفيظو مایخلل نٍ .نابایلاو ابوروآ ی ءالبنلا جاوزب

 ةنكمأو لحرلا نیرفاسملل تاذالم تناک ذنم اهروذجل ةيفو لظت اذکهو .ةربغص

 .مهتاعامتجال

 ثدحي ناك امك ةرخاف ميماصتب ميخلا ةفرخز نكمي

 ةيريرح ناجيتب نيزت تناك ذإ «نيطالسلا تالافتحا يف

 ًاديزم اهيلإ فيضي عوفرم عاطقبو ةيهاز ناولأب ةنولم
 ,ةحيرم كئارأو selis اهلخاد يف .ءاهبلاو لالجلا نم

 ةيوديلا ةحلسألا ضعب ىلإ ةفاضإ .ةنولم ديجاجسو
 ةميخلا تناك .ناطلسلا اهلضفي يتلا روطعلاو ةببحم ا

 كلذ ريغو «تارایزلاو .دیصلاو yo هتالحر يف هقفارت
 .تابسانطا نم

 مهنویع تعقو نآ ذنم ةيكرتلا ةميخلا نويبوروألا بحأ
 ءاينغألاو ةكلاملا ةرسألل ةيادبلا  تصصخ .اهيلع

 كلما ناكو .ةيكلملا تالافتحالاو ةمخفلا تالفحلاو

 رثكأ نم (Louis XIV) رشع عبارلا سيول يسنرفلا

 .ةديدع تالافتحا ميخ هيدل ناكو ةميخلاب نیبجعما

 تالفحلاو ةمخفلا بكاوملا قفارت ميخلا هذه تناكو

 كلملا ينبت ببسبو db باعلأ ضورع عم ةيكلملا
 .ىرخألا ةكلاملا رسألا ىدل ةروهشم تتاب ةميخلل

 رفوتو «يمالسإلا ملاعلاب ًامتهم رشع عبارلا سيول ناك
 عبارلا سيول ةمدخ يف ناكو .هنع ةماع ةفرعم ىلع
 (Laurent ويفراد تنرول :نابرعتسم نايوغل ًاضيأ رشع

(d'Arvieuxناوطنأو  (Antoine Galland) YE 

 لوهسكوف قئادح يف ميخلا هذه ىدحإ تبصن

ele 543 (à (Vauxhall Gardens)اهيف ناكو 4  

 نيتيكرت نيتميخ رهشأو .ةلواط 14 ىلع يوتحي مسق
 امهادحإ ًابيرقت 1750 ماع ارتلجنإ يف اتبصن ناتللا امه

(Surrey) gù (à «Painshill) |a (35la2oناكو  

 (Charles نوتلماه زلراشت يرخفلا فيرشلا اهكلمي

Cuag (Hamiltonرخألا  Jديهروتسب  (Stourhead) 

 تلوک sia We OSs (Wiltshire) pibo يف

 John) Lob ùg مسر (Henry Colt Hoare) روه

ASUI OYL dog) (Parnellيف ةبوصنم لا ةميخلل  

 .1763 ماع اهراز نأ دعب ,لیهسنیب



 ,هنذآمب دجسمل ًاساسأ صصُخ دق ديهروتس يف ةميخلا عقوم ناك

 نرقلا تاینیعست § CSS ةميخ J| cub ةرکفلا نکلو
 (à «Delgani يناغليد يف ةثلاث ةيكرت ةميخ تينب .رشع نماثلا

 (David la شروتال ديفيد اهبصن .ادنلريإب (1771110177) ولكيو

 ذوحتست م ميخلا نأ ديب ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ (1011ءادع

 .رطمملاو درابلا سقطلا ببسب كانه سانلا مامتها ىلع

 ةيرامعملا بيلاسألا نم ًاريثك ةيكرتلا ميخلل يبوروألا ديلقتلا ذخأ

 $ b$ (John Nash) نوج يرامعم لا سدنهملا جتنأف «ةيمالسالا

 يللا طاطسفلل «يلك ًابيرغ ًايجراخ ًاعابطنا” رشع نماثلا نرقلا
 دهاشملا مدختسا .عورشملل ةيعارلا ةيكلملا ةرسألا بجعأ يذلا

 ساموت ةعيبطلا ماسر رشع نماثلا نرقلا يف اهفصو يتلا ةيقرشلا

 ”Jolin فلؤم كلذك لايناد ناك .(1101235 102111) لايناد

(Oriental Scenery) “43 5دعاسيل راشتسم ةفصب ريعأو  

 فانطأو ةيلصب ةبقب هللاعم زيمتت يناطيرب نكسم ميمصت يف

 نإ .كلذك ةببدم سوؤر تاذ جاربأو duus ساوقآو ةيلدتم
 عبارلا جروج هدفوأ يذلا لايناد وه شان ىلإ ةركفلاب ىحوأ يذلا

WS (George IV)طاطسفلا يف ةلماك ريغ ةأشنم ةجذمن ديعي  

 zaz (Brighton) S90! 4446 (Royal Pavilion) لما

 يرتلا ةفيلخلا میخ ًادلقم قرعقلما حوطسلا عم ةيلصبلا بابقلا

 .ىنبملا يف ىقيسوملا فرغو ماعطلا دئاوم يطغت تناك يتلا

 .نخادملا ءافخإل نذآملاب ةييبش تآشنم كلذك مدختساو

 ریاشبماه ین (Canterbury Park) يربریتناک هزنتم ًامئاق لاز ام اهدحأ نإ ىتح بوق ًاذوفن سرا ميخلا نم طمنلا اذه لاز ام

(Hampshire) 

 ةروطاربمالا اهنوکلهو میخلاب نوعتمتسپ نيذلا نيب نم ناك
 oS <I! (Empress Josephine) نيفزوج ةيسنرفلا

 نوزیلام ةنيده اهرصق يف اهل ةفرغك ةيمالسإ ةميخ اهتزوحب
(Malmaison)جروج يزيلكنالا كللاو  King George) zl Jl 

 ناك مث .كانه نايحألا بلاغ يف هماعط لوانتي ناک يذلا ( ۷
 ب )Alb) (Marquess 04 ۲1e۲٤0۲4 دروفتريه فأ زيكرملا دنع

 Decimus) ùg سوميسيد اهعنص هل ةفرغك ةميخ "ةفیلخلا"

 (St. Dunstan’s House) ناتسند سيدقلا تيب يف (2 0

 .رخآ ميمصتب اهؤانب ديعأو 1930 ماع ةميخلا تقرتحا



 ايكرت يف يباقبوط رصق يف قسوج
yosدادغب كشك” “ Baghdad) 

 عبارلا دارم ناطلسلا هانب :(1<هوطلع

 .دادغب حتف امدعب 1639 ماع

 ةبق اهفقست تاعامتجا ةعاق هيف

 ناخدلا درطل ةليوط ةنخدم تاذ

 .رانلا نم ثعبنم لا

Li $^ f ىلإ +e وجلا نم 

 يف ةيقيسوم ةفرغل ةصنم وأ ةقيدح يف ةيفيص ةلظ نم ابوروأ يف مويلا هارن ام نإ
 يف قسوجلا ناك .يرتلا (قسوجلا) ىمسي ناك امم تءاج ةنيدم ةحاس وأ يلحم هزنتم
 .سيئرلا دجسم اب ةقحلم :ةحوتفم ةسوقم بناوجو ةبق تاذ ةدعاق ةقجالسلا دهع

 .نوينامثعلا نيطالسلا اهمدختسي ةيفيص (فئاقس) للظ ىلإ ًايجيردت روطت مث
 (Cinili يلينيج كشك (كاشكألا) قساوجلا هذه رهشأ

(Koshkكشكو  (Baghdad Koshk) slussميقأ  

 رمأو 1473 ماع ءلوبنطسإب يباقبوط رصق ىلع لوألا
 نيجّوتم نيقباط نم فلأتيو «حتافلا دمحم ناطلسلا هب

 .رصقلا قئادح ىلع لطت ةحوتفم بناوج تاذ ةبقب

 /1638 ماع يباقبوط رصق يف دادغب كشك ينب كلذكو

 قسوجلا اذهلو .عيارلا دارم ناطلسلا نم رمأب 1639

 ةينبأو هتاهزنتمو رصقلا قئادح ىلع لطي وهو .ةبق ًاضيأ
 .ةلهذم لا لوبنطسإ ةنيدم
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 147 ۷۷۵۲6۲) ویغاتنوم يلتروو ةديسلا تبتك

(Montaguلوبنطسا یا يزيلجنالا ریفسلا ةجوز , 

 à (Anne Thistlethwayte) تیاوئلسیث نآ یا ةلاسر

 :هفصتو ؟قسوجلا" l3 ركذت 1717 ليربإ نم لوألا

 هب طيحيو رشع وأ تاجرد عستب ضرألا نع عفتري”
 يرامعم لا طمنلا اذه بلج يذلا نأ دیب .؟ةبهذم كيبابش

 دنلوب كلمف .نويبوروألا ماكحلاو كولمما مه ابوروآ ىلإ

 سماخلا سيول وُمَح كلذكو ءقسوجلا بحأ ءصاخ هجوب
 (Stanilsas of Lorraine) ينيروللا ساسليناتس ءرشع

 يف هرسأ مايأ هتايركذ ىلع ءانب قساوج ةدع هسفنل ىنب
1 E 

mmm 
۱۱ 



 نرقلا يف هنباو ثلاثلا دارم ينامتعلا ناطلسلل ةرغصم ةروص

 دارم ةنان هاشنهاش نم كشك يف ناسلاج امهو ءرشع سداسلا

reos ; (Shahinshahnane - i - Murad)نب يلع ازريم  

 (Mirza Ali b Hacemkuli II) ثلانلا ياكمجاخ
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 يف طيطاسف لثم مدختست قساوجلا هذه تناك .ايكرت

 ىلإ تلّوُح مث نمو «تابورشماو ةوهقلا میدقتل قثادحلا

 ةيحايسلا تامولعلا زکارمو ةيقيسولا قرفلل تاصنم
 .ةماعلا عراوشلاو تاهزنتملاو :ةيبوروألا قئادحلا نيزت

 يف قسوجلا روطتف ءاهلك ةديجلا ميماصتلا تروطت
 يهو «تاثیفدلا مساب مویلا هفرعن ام ىلإ ةلاحلا هذه

 نم ريثك بناوج ىلإ وأ قئادح يف ىنبت ةيجاجز فرغ
 اهأشنأ يتلا كلت يه تائيفدلا مدقأو .ةيبوروألا لزانملا

 bUaui (Humphrey Repton) نوتبير يرفمه

 طاطسفلاب اهلصي ةمخف اهلك تناكو .نوتيارب يف يلملا

 يتلا راهزألا نم تارممو .تالبطصإلا ىلإ يدؤت تارمم

 لاقتربلا تائيفدب ةلوصوم تناك امك .جاجزلا يطغت

 دعت يتلا رويطلل ةريبكلا صافقألاو ىرخألا تائيفدلاو

 نصحلا يف رصقلا حطس ىلع ةفورعملا قساوجلل ًافييكت
 .دنهلاب (۸1122020) “دابآ هللا” یمسطا



 نم يرجت تانج“
 نيدلاخ راهنألا اهتحت

 نم ناوضرو ندع
 .”ربكأ هللا
 قبوتلا ةروس میرک نآرق)
 (72 ةيآلا

 قئادحلا

 يف ًاصوصخ ءةيبوروألا قئادحلا نم ريثك ىلع ةيبشعلا دودحلا تاذ جورم لا نميهت

 ةروصحم ىطسولا روصعلا لالخ ابوروأ يف ةعساولا قئادحلا تناك .ةدحتملا ةكلمم ا

 .هكاوفو تاوارضخو ةعفان باشعأ جاتنإل مدختست تناکو قریدأألا وأ ءالبنلا طالبب

 ًاببحم ًاردصم نملسلا دنع نئانجلاو قئادحلا دعت

 تاناویحلاو راجشألاو تاتابنلا نأل .نانتفا ردصمو

 ةيآو هللا نم ةمعن دعي ةعيبطلا يف ام لكو تارشحلاو
 ةعيبطلا لامعتسا مالسإلا حيبي .ىلاعت هتمظع ىلع ةلاد

 اذهلو ءاهعم ةفطاعتم بيلاسأب اهرييغتو اهب عتمتلاو
 ىدل ةيلاع ةناكم عتمتت اذه انموي ىتح قئادحلا تيقب

 .نیملسطا ةيبلاغ

 اهنأب ميركلا نآرقلا يف ندع تانج فصوت ام ًاريثك

 اذهل ناك .ةنيكسلاو ءودهلاو لامجلا ةياغ يف قئادح

 يتلا قئادحلا ميمصت يف نيملسملا مامتها يف ريبكلا هريثأت

 لوط يف ةيوامسلا قئادحلا هذه تشعتناف .نانجلا هبشت

 ةصاخو دنهلا ىلإ اینابس نم .هضرعو يمالسالا ماعلا

 نویسابعلا رکتبا ةنس ةثم وحن دعبو ..نماثلا نرقلا ذنم

 قثادحلا تذخآ نیحلا كلذ ذنمو ؛مهب ةصاخ میماصت

 ریفاونلاو هایطا لوادجو ةيسدنهلا راهزألا لتاشم تاذ

 ىلع ةرظن درجم نا .ةيمالسالا دالبلا ءاحنآ يف راشتنالاب

 قثادح یلع وآ اینابساب ةطانرغ ین ءارمحلا رصق قئادح

 .اهلامج نع ةرکف يطعت دنهلا يف لحم جات

 ءاضوض نع ًادیعب ریکفتلاو لمأتلل قئادحلا نکت مل
 ریفوتک ةيلمع فئاظو اهنم ربثکل ناک لب .بسحف ةايحلا
 عون روهظل ماهلإ ردصم ًاضيأ تناك امك .خبطملل ةمعطأ

 (ةضورلا رعش) "تایضورلاب" فرع ييرعلا رعشلا نم
 .سودرفلاو ةنجلا ضایر رضحتسی يذلا



 كسه ءروباب ناطلسلا نيبت رشع عباسلا نرقلا نم ةطوطخم :راسيلا

 .راهزألا بكاسم نوسيقي مهو نيينئانجلا بقاريو ًاططخم

 نيبت رشع سداسلا نرقلا نم ةرغصم ةروص :لفسألا يف

 «يارسلا” قئادح يف عرزي بيلوتلا ناك .ينوناقلا ناميلس
 .ناطلسلا اذه دهع يف ايكرت يف

 ةيكلملا ةيتابنلا قئادحلا ترهظ رشع يداحلا نرقلا يف

 قئادح تناك .ةيمالسإلا اينابسإب ةلطيلط يف ةرم لوأ

talنم اهب قؤي يتلا تاتابنلا ةملقأ براجتل ًاضرأو  
 قئادحلا هذه لثم ترهظو .طسوألاو ىصقألا نيقرشلا

 نكميو .نورق ةسمخ وحن دعب ابوروأ نادلب ةيقب يف
 ًاءدب ابوروأ ءاحنأ يف ةيمالسإلا ةقيدحلا رثأ ةدهاشم

 لما رصقلاو اسنرولف يف (006۲0]50) تربیتس ةقيدحب

)Roya1 Pavilion)ارتلجنإب نوتیارب ةنيدم ف . 

 «قرشلا نم تءاج يتلا راهزألا نم ریثک ابوروآ g رشتنا
 نآ مهضعب دقتعی .نسوسلاو بیلوتلاو لفنرقلا لثم

 يتلا 101320 ةملك نم تءاج دق (63115) بيلوت ةملک

 هذه نوعضی اوناک سانلا نُأل (تسطدص) ةمامع ينعت

 ةيزيلجنا ةملك اهنا نورخآ لوقیو .مهمتامع یلع ةرهزلا
 يتلا (00126) “بالود” ةيسرافلا ةملكلا نم ةذوخأم

 دالب نم بيلوتلا ةرهز doss (tulip) cdg ينعت

 ثيح .ةيسامولبدلا ايادهلا لدابت نمض ايكرت ىلإ سراف

 "يارسلا" قتادح يف عساو قاطن ىلع عرزت تناك

 .لوبنطسإ يف يباقبوط رصق يف ًاصوصخ

 هدعأ وزغب هبشأ ابوروأ ىلإ بيلوتلا ةلحر تناك
 ىلوألا ةوطخلا تناک .قئاللا دادعالا نوللاو رطعلا

 (Count كيبسوب يد رییغوآ تنوکلا عم 1554 ماع

(Ogier de Busbecqغروبسيباه ريفس  (Hapsburg) 

 5[ ءينوناقلا ناميلس ناطلسلا ىلإ (يرجملا /يوامسنلا)

 نينس رشع دعبو .هعم بيلوت ةرهز ريفسلا اذه لمح
dosمويلا فورعملا “هنطوم” ىلإ  awhناك .ادنلوه  

 يناتياك وكسيسنارف Ligonw (Sermoneta) قود

ele (Caetani Francisco)راهزأ  d» «Jal 

 ةيلاطيإلا هتقيدح يف ناك رشع عباسلا نرقلا تاينيعبرأ

 طونويغوهلا ةلئاع تلمح امك .بيلوت ةرهز 7

Huguenotsتناتستوربلا نويسنرفلا مهو  

 ةددعتملا نادلبلا ىلإ اهعم بيلوتلا راهزأ ء:نودهطضملا



 ةيضرأ تانج اوؤشنأ لئاوألا نوملسملا لح امثيح“
 ةمئاق نإ .ةرخآلا ىف ةبقترملا ةنجلا حمالم يطعت

 ىلع ةلئاهلا تاقفنلاب ترخافت يتلإ ةيمالسإلا ندملا
 ةنيدم ,كلذ ىلع ةلثمألا نمو .ادج ةليوط قئادحلا
 ةيقدنبلا اهنأب ءامدق نويفارغج اهفصو يتلا ةرصبلا

 ًاليم نيتاسبو قئادح عطقت ةينقأ تاذ تناك ؛اهتاذ

 نيب ام دالب يف نيبيصن ةنيدم تناكو .ليم دعب

 m راجشألل ةقيدح 40,000 يوحت نيرهنلا

 .”ةقيدح 110,000 قشمد يف ناك كلذكو

 خيراتلا تايادب يف يعارزلا راکتبالا" :1983 (Watson A M) .م Jj نوسطاو

Agricultural Innovation in the Early Islamic World) “LS! 

(Cambridge University Press) goy0S deole dab 

 .اينابسإ «ةطانرغب ءارمحلا رصق يف فيرعلا ةنج قئادح :راسيلا

 عباسلا نرقلا تاينينام يف ًاريخأو .اهيلإ اوبره يتلا

 Sir) pbs جروج ريسلا ىعدي يزيلجنإ لجر بلج رشع
)George ۵۵۲نم ايناطيرب ىلإ بيلوتلا ةرھز  

 .لوبنطسإ يف “يارسلا” قئادح

 [Jo oU ةفصب نسوسلاو لفنرقلا تاتبن لحترت م
 .يرتلاو يسرافلا فزخلا نيزت شوقنك ةعئاش تناك

 ةعومجم لكشت يحورم لا اهلكشب لفنرقلا ةرهز تناكو
 خسنو .(1ء»ن) يكينزإلا فزخلا يف بيلوتلا عم ةحجان

 نم ددع يف رهظو «ةيبوروألا ةفرخزلا يف ميمصتلا اذه

 dilh (Lambeth) ثیبمال ف جتنلا فزخلا تانحش

 .1700و 1660 يماع نيب ام ىلإ كلذ خيرات دوعيو

 يف نسوسلا ةرهز نومدختسي سرفلا نوفازخلا ناك
 È نییوفصلا نمز ًاصوصخو «ةيرئادو ةيقفأ لاكشأ
 ةرهزلا تعبات مث .رشع عباسلاو رشع سداسلا نینرقلا
 فزخلاك ةيبوروأ ميماصت يف ريثأتلل ,لفنرقلاک ءاهتلحر
 .قرزألاب فرخزملاو لوقصملا (01[8115) يلوتسيربلا

 ,راهزألا هذه نوعري اورمتساو ةنتسبلا نويناطيربلا بحأ
 يزليشت ضرعم اهربكأ نمو .راهزألا ضراعم تعاش ىتح

.(Chelsea)ينعي كلذ نإف رابتعالاب ماقرألا 45 1319  

 ضرعم لكف ؛لبذت نلو وبخت نل قئادحلاو ةنتسبلا نأ

 مودي ضرعم يفو «ينيلرتسإ هينج نييالم ةثالث وحن فلكي
 110,000و ءةكعك 60,000 نم رثكأ عابت عوبسأ نم رثكأ

 .ةشيودنس 28,000 نم رثكأو ءياشو ةوهق ناجنف
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 يف نيقتملا نإ”
 .”نويعو ِتانج
 «تایراذلا ةروس .میرک نآرق)
 (15 ةيآلا

 ةبيجعلا ريفاونلا
oo > oo 

 ًاتدهم ًاوج رفوت اهنإ .دحاو نآ يف عمسلا ةساحو رصبلا ةساح فّطلتو ءىّدهت ريفاونلا
z 

 ..بالكلا حابنو قرطلا تايرفحو ءرورم لا ةكرح اهببست يتلا ةنيدما جيجض بجحي
 ,ةيصوصخلا نم ًاوج كلذك ريفاونلا ئيهتو .ًابخص رثكألا مويلا ماع ف لصحي امك
 يتلا رويطلل ًامامح اهنوك ىلإ ةفاضإ ,راوجلا ناذآ لصي نأ نم ئداهلا مالكلا عنمتو

 -مويلا يهو ,ةمخفلا قئادحلا نم يساسأ ءزج ةيئاملا ماعم ا

 ةورثلا ىلع لدت -يمالسإلا ماعلا يف ةنس فلآ لبق تناك امك

 ةقيرطلا هذهب هضرعو ًاردان ناك ءاملا نأل كلذ ؛ةريفولا

 ةرامعلاو نفلل ةیوازلا رجح ريفاونلا تدغ .بجعلا ريثي
 رصق يف دوسألا ةقيدح ةروفان كلذ ىلع ةلثمألا لضفأ نمو

 .ةنس 650 وحن اهرمع غلبيو ةطانرغب ءارمحلا

 ةتوحنم ًادسأ رشع ينثاب طاحم ريدتسم ضوح ةروفانلل

 ناولأب ةنولم بلغألا ىلع تناك يهو «ماخرلا نم
 اجرب رشع ينثالا تامالع دوسألا هذه لثمت .ةينغ ةيهاز

 ةينقأب اهيلإ ءاما لصي .ةينمزلا ًارهش رشع ينثالا /ةيكلفلا
 لابجلا نم اهيتأي ةقدب تقؤم ماظن يف ضرألا تحت

 ةعاس لكو .دوسألا هاوفآ نم باسنت یتح اهب ةطيحلا

 .يلاوتلا ىلع اهنم دسأ مف نم ءاملا جرخي

 رصقلا نأل ًايلاع ىزغم دلوي نمزلاب ساسحإلا بايغ ناك
 سودرفلا يف سيلو ءضرألا ىلع سودرفلا هبشي ناك مخفلا
 .ًادبأ ةدلاخ ةداعس يف نوشيعي ةنجلا لهأ نأل نمز

 رعشلا نم ةديصق ةريبكلا ةروفانلا هذه ةفاح ىلع بتك

adj) Quyفصتو «دوسألا ةوقو ریفاونلا لامج حدتمت  

 ءاهلمع ةيفيكو ةيرقبعلا ةيثاما اهتمظنآ هسفن تقولا يف

 ماظنلا لاز امو .اهآر نم لك لهذيو ريحي ناك يذلا رمألا

 لعفب لغتشي ثيح ًامامت كاذنيح لمعي ناك امك لمعي
aUl haog tusli tas 



 ادمحم مامإلا ىطعأ نم كرابت

 عنادب هيف ضورلا اذهف الا و

 اهرون فش 15$ نم ةتوحنم و

 رهاوج نيب لاس ٍنيجل بوذب

 اهجفصب ىرجي ءاملا نأ رت ملأ

 aids عمدلاب ضاف بجم ٍلثمك
 ةمامغ ريغ قيقحتلا يف يه لهو

 صا ٠

 ضباور يهو داسالا یار نم ایو

 ءارمحلا رصق ةروفان ىلع ةتوحنملا كرمز نبا ةديصق

 ايناغملا لامجلاب تداز يناعم

 ایناث نسحلا اهل یقلی نآ هللا یبآ

 ايعاوتلا نامّجلا ضفرمب یلجت

 ایفاص ضیبآ نسحلا يف اهلثم ادغ

 ايراجملا هيلع تدم اهنکل و
 ايشاو فاخ ذإ عمّدلا كاذ ضّيغ و

 ايقاوسلا اهنم داسالا ىلإ ضيفت

 ايدايألا داهجلا دسأ ىلإ ضیفت
 ايداوع نوكت نأ نع ايحلا اهادع

 (Sierra Nevada)» ريلش لبج وأ /جلثلا لبج مامأ ءارمحلا رصق

 .(دوسألا) ةروفان ءام ردصم

 لكشت رشع ينثالا دوسألا نأ دقتعيو .ةنس 650 وحن اهرمع ءاينابسإب «ةطانرغب ءارمحلا رصق ةينفأ دحأ يف (دوسألا) ةروفان

 .دوسألا ةيقب اذكهو ءةدحاولا ةعاسلا ىلع لوألا دسألا نم جراخلا ءاملا لدي ثيحب عباتتلاب دوسألا نم ءاملا قفدتي ذإ .ةعاس



 d مامصلل ثيدح فصو

 ةوخإلا هأشنأ يذلا (طسوألا)

 لكشلا ةتمتأل ىسوم ونب

 ريدي امدنع .ريفاونلل ريغتملا
 سرتلا ريدي رسادلا ءاما

 مامصلا ةلجعلاو يدودلا

 «يساسألا ءاملا بوبنأب طبترملا

 قفدتي نأ ءاملل كلذب حيتيف
 تقو يف نيروبنصلا دحأ ىلإ

 هلكش روبنص لك دلويف .نيعم

 ًاثدحم .هب صاخلا يروفانلا

 ريغت ةروفانلا نأب ًاعابطنا

 .ًايتاذ اهلكش

 ىسوم ءانبأ ةوخإلا ريفاون
 ركاش نبا

 ًادهج اولذبو ًاليوط ًاتقو نوملسملا نوسدنهملا ىضق
 ليسي يتلا ةقيرطلاب مكحتلاو ءاملا عم لماعتلل ًاينضم

 كلذ اولعف نيذلا ةرقابعلا نيب نمو .هب ءانتعالاو اهيف

 .دادغبب عساتلا نرقلا يف ركاش نب ىسوم ونب ةوخإلا

 ,نسحلاو دمحأو دمحم مهو قوخالا ءالّوه فلآ

 اهلکش ریغت ربفاون نمضت "لیحلا باتک" هناونع ًاباتک
 یتح عساتلا نرقلا ذنم ریفاونلا هذه تلاز امو .رارمتساب

 عونتو اهلامجل ةريحلاو فوصتلاب ًاساسح) دلوت مویلا
 .اهيف ةيئاملا لاكشألا

 ىلع قبطني لوألا :ميماصت ةتس نع ةوخإلا ثدحت
 ةسمخلا امأ .اهلك ريفاونلا يف ةدوجوملا ةيساسألا بيلاسألا

 ريفاون ليكشتل ًاعم اهمادختسا ةيفيك يف ثحبتف ةيقابلا
 .ًاديقعت رثكأو لكشلا ةريغتم

 ىسوم ونب ةوخإلا اهعضو يتلا ريفاونلا ميماصت تناك
 .يدودلا سرتلاو ةلجعلا لثم .ةقيقدلا ایجولونکتلاب ةتيلم
 .ةيئاوهلاو ةيئاملا تافنعلاو «نزاوتلا ةعرذآو تامامصلاو

 مهتیفرح ببسبو .میمصتلا ف مهتيافك رهظأ كلذ لك

 امب لئاوسلا اكيناكيمو عينصتلا تاينقتل ًامهف قمعأ اوناك
 .(ىطسولا) ةيّرُسلا تامامصلاك زاهج عنص نم مهنكمي

 دحاو روبنصلا ىلإ

 تارتف يف اهلاكشأ ريغت يتلا كلت يهف ةبيجعلا ريفاونلا امأ

 “معرب” ىمسي ام لضفب كلذ لعفت نأ اهنكهو .ةنيعم
 هيلع ودبت يذلا لكشلا ددحي ام نإ .ءاما قفدتي ثيح

 امأ .هيلإ يدؤت يتلا بيبانألاو معربلا اذه وه ةروفانلا

 .ةقبنزلاو «ةبرحلاو عردلا يهف ةسيئرلا ةثالثلا لاكشألا

 .اهتاذ ةروفانلا ةهوف نم ةثالثلا لاكشألا هذه رهظت

 ةروفانلا قوف ريبك ءام نازخ عضو نم ًالوأ دب ال ,نکلو
esًايفاك ًاطغض دلوي يك راظنألا نع ًاديعب لاع عافترا  

 .بوغرطا لکشلا ىلع لوصحلل

 "ٍیّرُسلا" مامصلاو ,يدودلا سرا ریفاونلا ضعب لمعتست

 .ناسنإلا ةرسب ههبشل كلذك يمس يذلا يذلا فوجألا

 .قفدتلا لکشلا جاتنال ءاما هجوی يذلا وه مامصلا اذهو

 نم ةکرحلا لقنل ةلجعلاو يدودلا سرتلا مادختسا نإ

 يف ىربك ةزفق دعي راودلا بوبنألا ىلإ باسنملا ءاملا
 تالآلا عارتخال ةيرورض تناك يتلا مكحتلا ةمظنأ عارتخا

 .ةيعانصلا ةروثلا ءانثأ يف (ةيكيتاموتوألا) ةكرحلا ةيتاذلا

 تادجتسم جمدل اهديلقت عباتت ريفاونلا تلاز ام
 ةرانإلا ىلع لخدت مويلا اهنكلو «ةقيقدلا ایجولونکتلا

 .ءاطا تاعافدنا عم ةقفارتملا ةيقيسوملا تاوصألاو

 يدود سرت



 ركاش ءانبأ ةوخإلا ةروفانل ةسيئرلا ةثالثلا بيلاسألا

pd 
 ةبرح / حمر

essنیرلا ناوخلا نم لا لق توقا ن ا : 

 (حتاف رضخأ) عوفرمو (حتاف رمحأ) يقفأ :ناعضو هل

 نازخلا نم ءاملا بهذي ًةيقفأ نوكي امدنع .لكشلا يف

 ربع ريسيو بيبانألا يذغي يذلا رسبألا جيرهصلا ىلإ

 ءانثآ قو .ةبرح /حمر ةثيه یلع ةروفان ًالکشم معربلا

 ةقحلم ةريغص تانازخ ءيطب وحن ىلع ءاطملاب ئلتمق كلذ

 ىلإ ةياهنلا يف نازيملا عارذ هذه بلقتف .نازيملا عارذب

 .عوقرطا هعضو

 ىلإ سيئرلا نازخلا نم ءاملا ليسي عفترپ امدنعو

 .لكشلا يمعربلا عردلا ًايذغم .نیمیلا یلع جیرهصلا

 نأ ىلإ ءطبب نيبناجلا ىلع ةريغصلا تايواحلا غرفت

 ام ًارارم ةيلمعلا رركتتو ءيقفألا هعضو ىلإ نازيملا دوعي
 :سيئرلا نازخلا ىف ءالبا ماد

 عرد

 عردلا ىلإ ءاعو

 .ركاش ءانبأ ةروفان ميمصتل نزاوتلا ماظن لمعي فيك نيبي مسر
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 نیهاربلا لب ..."
 نارقلا نم
 تءاج دق ةنسلاو
 لاق ..اهریوکتب
 :لجو زع هللا
 ىلع ليللا روكي“

Jlgill 59549 jlg.Hl 

olu a.àgl lg 
 اهضعب ريوكت يف

ETE 
 سمشلا نا كلذ
 نوكت ام امئاد
 ىلع ةيدومع
 ىلع ةددحم ةطقن

 .”ضرألا
 بيدألا هيقفلا مزح نبا

 ءينابسإب ءةبطرق نم يسلدنألا
NC 

 ملاعلا :ننندانلنلا لصفلا

gbinديب ,ةركذت نمث ءاقل اهربخیو ةفلتخم ًانادلب روزی نأ درف يأ مويلا  

 روصعلا يف نوملسملا ناك 3 ,ادیدج اطاشن سيل ملاعلا ءاحنأ يف لاحرتلا نإ

 .ًاضيأ ةراجتلا فدهبو ملعلل ًابلط نولحتريو ةكم ىلإ نوجحي -مويلا مهلاحك -ةيبهذلا

 E NETE اورهتسا دقف ,تارايسلاو ,تاراطقلاو ,تارئاطلا ىلإ مهراقتفا عمو

 تدلحرلا بتك رثكأ مهنم انلصو مهتاربخو مهتبرجت نمو ۳۳ ةدهاشملاب مهملاع

 .ريبك ليصفتب ملاعلا نع ثدحتت يتلا

 اوظفحي يكل مهطيحم يف ام نوبسحيو نوبقاريو نوظحالي نوملسملا ناك
 ويليلاغ لبق اهروحم لوح ضرألا نارود ةيرظن ينوريبلا ثحب دقف .اهومظنيو ةئيبلا
 ةقرز نورخآ ظحالو .رزجلاو دملا ينکرح ۳ سرد نيح ىف ,ةنس ةئمتسب (621110)

 ضرألا طيحم اوساقو ,رطملا سوق ثدحي فيك اونيبو ءاهوللعو ءامسلا

 ةنس فلأ لبق رصم ماكح دحأ نأ ىوري ذإ ؛درطم لكشب نسحتت تالاصتالا تناكو

 لجازلا ديربلاب هب اوؤاجف نانبل نم ةجزاط (خوخلا نم عون) ايصارق لوانت يف بغر
 یلا تلصو اهناف ةلسارملاب تالاصتالا امآ .(لجازلا مامح نم تاثم مادختساب يآ)
 ةيمعتلا ملع روهظ ىلإ كلذ ىدأ .ةرفيشلاب 0 ثیحب يقرلا نم ةجرد
 تمدختساو يدنکلا اهعضو يتلا كلت ةرفيشلا كف ا مهآ نمو . (ریفشتلا)

 يذلا لصفلا اذه ارفا .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا diii يف ةرفشملا لئاسرلا كفل م

 .ةنس فلأ لبق ةيضرألا ةركلل مهترظنو ملاعلا نم داورلا هآر امل كبجع ريثيس



 سويملطب سويدولك باسح
Os! 3 (Claudius Ptolemy) 

 ؛نيلادتعالا ةردابم يداليملا يناثلا
 نوملسملا ءاملعلا بقاري نأ ىلإ ىدأ

 ناليم اوسردي نأو ةنسلا لوصف

 .هوبسحيو ضرألا

 ضرألا بكوك
 اهنأو حنرتتو ليامتت ةرك ضرألا نأب هيف ليق ول رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىأ

 مرج لوح يجليلهإ راسم يف اهروحم ىلع رودت راحبلاب ةرومغم لخادلا يف ةجهوتم

Di agileنم نورق لالخو ..نكلو .لقعلل ةيفانم لب ةكحضم ةفيخس ةركف  
 يه هذه نأ اندكأت ةبقاعتم تاراضح اهب تماق يتلا تاباسحلاو براجتلاو ةبقارم ا

 .ضرألا بكوك يه ةركلا هذه نأو ًالعف ماعلا لاح

 ءاملع ىلإ ناديملا اذهب ثحبلا مدقت يف لضفلا دوعي

 ,ةميدقلا رصم ءاملعب اورثأت نيذلا يقيرغإلا رصعلا

 .يداليملا يناثلا نرقلا يف سويملطب لامعأ ةصاخ انديفتو
 موجنلل لوطلا طخ نأ يضايرلا يلفلا مملاعلا اذه رّدق

 یونس ةيناث 36 وآ نرق لك ةدحاو ةجرد ربغتپ ةتباثلا
 ينبنت تناك يتلا ةيكلفلا هتموظنم يف كلذ نع نلعأو

 هذه فرعتو .نوكلا ماظنل ًازكرم ضرألا رابتعا ىلع
 !the precession) “gJlaicY! dole” 4 egJ ةكرحلا

ule Jig (of the equinoxesءطبب ليامتت ضرألا نأ  

 ةيبذاج دش ببسب اهكلف راسم يف اهنارود روحم ىلع
 .ةيضرألا ةركلل يئاوتسالا مازحلا ىلع رمقلاو سمشلا

 يفيصلا بالقنالا

 ةنس 25,787 ب ردقت ةرتف لك لالخ هنأ مويلا فرعنو

 برقأ ضرألا هيف نوكت يذلا نمزلا يف ليامتلا اذه رثؤي

 نوكي ام دعبأ هيف نوكت يذلا نمزلا يفو ءسمشلا ىلإ

 اذهو ؛لوصفلا ديعاوم يف كلذك رثؤي ةجيتنلابو ءاهنع
 .برغلا وحن ءطبب لوحتت جاربألاو موجنلا نأ ينعي

àsنويكلفلا لصح دقف “نيلادتعالا ةردابم” ب قلعتي ام  

 يتلا كلت نم ةقد رثكأ ماقرأل تايطعم ىلع نوملسملا

 يكلفلا لاق رشاعلا نرقلا يفف .سويملطب ةزوحب تناك
 لك ةدحاو ةجرد دادزي ليملا نإ يناتبلا دمحم يدادغبلا

 هترود لمتكتو ًايونس ةيناث 54.55وأ ةنس نيتسو تس

 نإ (م1009 ماع یفوتلا ,سنوی نبا لاقو .ةنس 23,841لك

 i يفيرخلا لادتعالا
235'— 

 نارودلا روحم

 يوتشلا بالقنالا

 يعيبرلا لادتعالا



 ةيناث 51.43وأ din نيعبس لك ةدحاو ةجردب ردقي ليما

 براقي اذهو .ةنس 25,175 لك ةرودلا لمتكتو يونس

 مويلا ءاملعلا اهيلإ لصوت يتلا ماقرألا ةشهدم ةروصب

diabl lig25,787 وحن وأ ًايونس ةيناث 50.27 يهو  

 .ةلماكلا ةرودلل ةنس

 لثاما ضرأألا روحم وه لوصفلا ثودحل يساسألا ببسلا

 ةركلا فصن ناك اذإف يجليلهالا رادلا یوتسم ىلع

 سمشلا وحن ليمي ًالثم ليبقلا اذه ىلع يلامشلا ةيضرألا

 مهتسارد ءانثآ ین نوملسلا ناکو .فیصلا يف نوكن

 .ضرأألا لیم نوبسحیو نوسردپ لوصفلل

 فاشتکا حبصآ سویمیلطب تلت يتلا نورقلا لالخ
 نييكلفلا نيب فيثك لمأت ةلأسم ةقيقدلا ليملا ةجرد

 ,يدنجخلا أشنأ ءرشاعلا نرقلا يفف .تايضايرلا ءاملعو

bleّيرلا يف ًامخض ًادصرم يكيجاطلا تايضايرلاو كلفلا  

wë (Rayy)تالوحتلا ةلسلس بقاريل «ناريإب نارهط  

 ةقدب بسحي نأ ىلإ كلذ هب ىدأف .سمشلا لاوز طخل
 .سمشلل ةبسنلاب ضرألا روحم ليم ةيهانتم

 سايقبو ءًابيرقت “34°23 غلبي ليملا اذه نأ مويلا ملعن

 نم ًادج ةبيرق ةجيتن يهو “233219 تناك يدنجخلا

 ندملل عضو تامولعملا هذه لضفبو .ةيلاحلا تاسايقلا

 .ضرعلاو لوطلا طوطخب ةمئاق ىربكلا

 ةفيلخلا بلط نمزلا نم نرقب فاشتكالا اذه لبق

 طيحم سايق نيملسما نييكلفلا نم ةعومجم نم نومأملا
 ةيضرألا ةيسوقلا ةجردلا لوط اوساقف .ةيضرألا ةركلا

 لداعي ام يأ ًايبرع ًاليم 56,666 يواست اهنأ اودجو يتلا

 ةيضرألا ةركلا طيحم لوط اوددح يلاتلابو م2

 طوبضملا مقرلا فرعن مويلاو .مك 40,253.4 لداعي امب

 40,000.6 و ءاوتسالا طخ ىلع مك 40,068.0 وهو امامت

 نع ةديعب مهتاباسح نکت  اذکهو .نیبطقلاب ًارورم مک
 .مویلا تاباسح

 ,يعوسولا ماعلا ond! JB یشع يداحلا نرقلا يف

 ضرألا طیحم سایقل ةديدج ةقيرط يذ يه اه" :احزام

 ضرألا طيحم ساق ذإ .“ءارحصلا يف ريسلا بلطتت ال

 دیدحت" هباتک ین اهلک اهلجس .ةيحاسم ةلداعم مادختساب

 Jods .*نکاسما تافاسم حیطستل نکاملا تاپاهن

 (Len Berggren) نیرغریب نیل رصاعلا يدتگلا خرلا

 ةيضاير ةلماعم عیطتسب نآ ينورببلا ردص جلثأ دقل”

 جاتحی ام ققحپ نآ تاسایقلا ضعبب ةبوحصم ةطيسب
 ."ءارحصلا نابوجي نيحاسملا نم نيقيرف ىلإ

 حطس تاسايقل ةلصفم ةسارد اذه هباتك ينوريبلا نّمض

 «ضرعلا طوطخو لوطلا طوطخ سايق هيف ضرعف .ضرألا
 ًاقباس ناك .ةيضرألا ةركلا نم رخآلا بناجلا ىلع عقيام ددحو

 .اهروحم لوح ضرألا نارود ةيرظن شقان هنإ ىتح .هنامزل

 مهیف نم .كاذنیح نيملسملا ءاملعلا نم ريثك ناك

 بيدألا هيقفلا لاق .ضرألا ةيوركب نوملسي «ينوريبلا
 دق نيهاربلا نإ...” :رشاعلا نرقلا يف مزح نبا يسلدنألا

 ...كلذ ريغ لوقت ةماعلاو «ةيورك ضرألا نأب تحص

 ةيدومع نوكت ام ًامئاد سمشلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ىلع رخآ لثم اذهو .“ضرألا ىلع ةددحم ةطقن ىلع

 ةمئاق ةركتبم ثاحبأ ذيفنت يف نوملسمل ا هغلب يذلا ىدملا

 .ةفارخلا ىلع سيلو ةبرجتلاو ةبقارماو تاظحالملا ىلع



 ةحاسملا روظان مدختسي سدنهم
 .داعبألا سايقل

 تس ا ا

 ةحاسملا ملع

As Bay اهحيضوت نكميل ضرألا ىلع تافاسملاو اياوزلا سايق ملع ةحاسملا ole 
 تآشنملا ميماصت عضوو ينابملا دييشتو «قرطلا ءانبل ةحاسملا مدختستو .طئارخلا

 نامورلا مدختسا .نادلبلاو تاكلتمملا نيب دودحلا ميسرت يف كلذكو .ةيرامعملا

 .تاينقتلا هذه اينابسإ تذخأو “اهتاواسمو ضرألا ةنزاوم” ةطيسب حسم تاينقت

 لوقاش عم طيسب يثلثم ىوتسم ناك ةيسايقلا تادعملا هتنمضت ام ةلمج نمو
 .ءانبلا ةماقتسا

 مادختساب داعبألا سايق ةينقت نامورلا دنع نكي م

 لمعتسملا بولسألا وهو (Triangulation) تاثلثملا

 تالاقم يف ةينقتلا هذه تلخد .ةحاسملا يف مويلا
 ةملسم امه نيينابسإ نيملسم db بالرطسألا

 نوج مجرت .رافصلا نباو ةيلاحلا ديردم نم يطيرجلا

 ةينيتاللا ىلإ يطيرجلا Jos (John of Seville) يليبشإلا

 .ةينقتلا هذه راشتنا ىلإ ىدأ امم رشع يناثلا نرقلا يف

"Tae RTI DUM i 
> > 5 ° 

 يف ام ءةيثلثمما تاسايقلا نم عاونأ زاجنإ بالرطسألاب نكمي
 ةمناق تاثلثم ةطاسوب تافاسلاو تاعافترالا سایق كلذ
 ىلإ ةفاضإلاب «ةلالا هذه مادختسابو .تاعبرمو ةيوازلا
 نوملسلا نوحاسلما عاطتسا «ةينامورلا حسللا تاءارجا
 ةرطسم يهو) ةداضعلا لضفب ةينقتلا هذه مادختسا
 Bb JS)  فادهم تاذ

 *ةسدنهلا "ele باتک رشاعلا نرقلا يف رهظ

 ةيضايرلا جئاتنلا نم ةعومجم وهو (19(6602)

 ضرع .اينابسإب لوبير ريد هيلع دمتعا ,سلدنأألا ءاملعل
 اهزاجنإ نكمي يتلا ةيثلثملا تاسايقلا ليصافت باتكلا

 ىلع لوصحلا لجأ نم ًاصوصخ «بالرطسألا ةطاسوب

 .يضارألا نم ةعساو تاحاسمل ةميقتسم دودح

 تاعورشم ذيفنت ىلع نيحاسملا قرف ضعب تفكع امك
 يه امك «يرلا تاونق حسم لثم ةريبک تایدحت حرطت

 سلدنْألا يف ىمست قرفلا هذه تناك .مويلا لاحلا

 نيحاشملاب اينابسإ قرش يف اوفرع دقو .”نيسدنملل“
 .(508انع)ز20017) روداخوجوسلا

 مويلا ىتح ةمدختسم تاثلثملاب سايقلا ةينقت تلاز ام

 ةدعاسمب نكلو .دعبلا ةلوهجم طاقنل عقاوم ديدحتل

 يطاعلا عقاوما دیدحت ماظنک ةمدقتلا ایجولونکتلا

(Global Positioning System) 
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 دمحم م1642 /1641 ماع هعنص .ةحاسملا ضارغأل

 نمو .ناتسکابب روهال ةنيدم نم یسیع ًالم نب میقم
EREE EEE 

 .ًاروطت رثكأ ةليدب تاينقت رفوتل بالرطسألا



 .ةيندعم ا لئاوسلاو داوملا ةساردب صتخي ضرألا مولع نم مهم عرف نداعملا ملع
 داوملل ةيملاعلا ةيعمجلا ءاول تحت ناديملا اذه يف ةيملعلا تاسسؤملا مظتنتو

 نوملسملا نداعملا ءاملع أدب نأ ذنم ًاريبك ًاروطت ملعلا اذه شياع دقو .ةيندعملا

 ,مويلا ةفورعم لا نداعما لودج مضيو .ةنس فلأ لبق يملعلا لقحلا اذه ةساردب

 .عون فالآ ةعبرأ نم رثكأ ,ةيملاعلا ةيعمجلا هيلع فرشتو

 ددحم يئايميك بيكرت تاذ ةعیبطلا ف ةدام ندعما

 وه ندعملاف ,یرخآ ةرابعبو .ةصاخ ةيرولب ةينبو ًایملع
 ساملألاو بهذلاک ؛ایئاپمیک ةيقنو ةرلبتم ةيعيبط ةدام
 .ؤلؤللاو (قرزألا توقايلا) ريفصلاو تيسلاكلاو زتراوكلاو

 ؛نداعملا نم ةصاخ ًاطامنأ ةهركلا راجحألاو رهاوجلا دعت

 (اهقلأتو اهتيفافشو اهنولب) ةليمجو ةردان راجحأ اهنإ

 ةيئايميكلا تالوحتلا مواقت ثيحب ةبلص داوم يهو

 ءساملألا زيمتيو .نمزلا نم ةليوط ةدم ةيئايزيفلاو
 .صئاصخلا هذهب درمزلاو ءريفصلاو توقایلاو

 .دونهلاو ءنيدفارلا دالب لهأو ىمادقلا نويرصملا فرع

 نداعم لا نم ةنيعم ًاعاونأ نيصلاو «نامورلاو «قيرغإلاو
 هذه ةيبلاغ تدغ امو .رهاوجلاو ig Il راجحألاو

 ةيبرعلا ىلإ تمجرت ةيمالسإلا ةلودلا نم ًاءزج نادلبلا
 نم مجرت ام ةلمج يف .نداعطاو رهاوجلا يف مهتاباتک
 ةراضحلا نم ىلوألا ةثالثلا نورقلا لالخ «تاعوضوملا

 تاماهسإلا لضفأ دجن نأ ًابيرغ سيلف اذهلو ..ةيمالسإلا

 ملعو نداعملا ملع يف نوملسملا ءاملعلا اهمدق دق

 «تامجرتلا هذه نم ةنس ةثم دعب رهظ يذلا تارهوجلا

 نيملسملا ءاملعلا لوانتم يف ءامدقلا لمع حبصأ امدنع
 .ثحبلاو لمعلا ةعباتملل نيفشكتسم لاو

 اهيطغي يتلا ةعساشلا ةحاسملا تحمس ءانثألا هذه يفو
 قاطن ىلع ضرألا مولع ةساردب ءاملعلل يمالسإلا ملاعلا

 ,قیرغالا لعف LS ءطسوتملا رحبلا ضوح يف سيلو عساو

 اوعمجف .كلذك ايقيرفإو ايسآو ابوروأ يف مهلمع دتماو
 تاناويحلاو تاتابنلاو نداعملا نع تامولعملاو فراعملا



 sl (Malay islands) رزجک ةيئان قطانم نم

 نبال “ءافشلا باتك” لثم ةيعوسوم بتك يف اهوقثوو
 مولع مضيو ءرشع يداحلا نرقلا يف ردص يذلا انيس

 نداعملل مسق هيفو «ةعيبطلاو ةفسلفلاو تايضايرلا
 ةعساو ةرهش باتكلا اذه بستكا .بطلا ىلإ ةفاضإ

 رصع لالخ نييبوروألا ءاملعلا دنع ًاريبك ًارثأ ثدحأو

 .هيف ةميقلا تامولعملا لضفب ةيبوروألا ةضهنلا

 املعم ۸۵16۵002 ب برغلا ف فورعللا ءانيس نبا ناك

 ,يملعلا اهومن ةورذ à عقی ةيمالسالا ةراضحلل ًازراب

 رثکآ ةفسلفلاو بطلا نادیم يف فورعم موبلا هنکلو

 نمضت ءكلذ عمو .ضرألا مولع لقح يف فورعم وه امم
 eles نداعملا ملع يف ًاليصأ Lud “ءافشلا” هباتك

 «(اهامس امك ةيولعلا راثآلا) ةيوجلا داصرألاو رهاوظلا

 ىلع ثدحي ام يف هرصع ملعل ةلماش ةيطغت مدق ثيح

 نم (ىلوألا ةلاقملا) مسقلا اذه فلأتي .ضرألا حطس

 نيوكتو لابجلا عفانمو ءاهنوكتو لابجلا يف :لوصف ةتس
 نيوكتو .لزالزلاو !cold عبانمو ءادنألاو بحسلا

 ىمسي .دالبلا ةجزمأو ةنوكسملا لاوحأو «تایندعلا

 هذه نم ريثك بسنتو ايجولويجلاب مويلا ملعلا اذه
 O^ (James Hutton) نوته سميج ىلإ تافاشتكالا

 .انيس نبا ىلإ ةراشإلا نود رشع نماثلا نرقلا ءاملع

 ةضهنلا رصع لبق هذه ايجولويجلا ئدابم تدجو
 نورصاعم لا نوخرؤم لا فرتعا دقو .نينسلا تائمب ةيبوروألا

 اولاقو ءايجولويجلا ملع يف انيس نباو ينوريبلا تاماهسإب

 قلعتت ةيرظن رشع يداحلا نرقلا يف حرتقا انيس نبا نإ

dobيف اهسفن ةيرظنلا هه تّدَعو .لابجلا لسالس  
 امدنع ًادج ةفرطتم ةيضرف ةنس ةئمئامن دعب يبرغلا ماعلا

 .ةديدج ثاحبأ راطإ يف ابوروآ ءاملع اههدقت داعآ

 ىلإ انيس نبال “ءافشلا باتك” نم نداعلا مسق لصو

 ماهلإ ردصم ناكو .ةينيتاللا هتمجرت لالخ نم ابوروأ

 ودرانويل لاثمأ ابوروأ يف يجولويجلا ركفلا يسسؤم

 سميجو .رشع عباسلا نرقلا نم ونیتسو .يشتنيفاد

 .رشع نماثلا نرقلا نم نوته

 تايصح هيف ًاسيك ىرتشا يدنكلا نأ ركذو"
 aig LIL ةحلصم ريغ دنهلا نم ةبولجم

 اهيف ناكو اهرمحأ غبص داجف اهضعب ىمحأ

 نم حولي داوسلا ةديدش امهادحإ ناتعطق

 ىرخألاو ةيفخ ةرمح رونلا يف اهتيفافش

 ف امهيلع خفن هنأو «لقأ غبصب فشت

 ًلاقثم نوسمخ اهیف كبسنپ ةدم ةقتوبلا

 دقو ادرب ام اهنم امهجرخآو بهذلا نم

 ًاليلق يدرولا براق دقو ًاغبص امهلقأ ىقن

 يقب ىتح هنع نوللا خلسنا هناف ملظملا امأو

 نم ىخرأ ناكف هنحتماو يبيدنرسلا رولبلاك

 نع ءامحإلا ليزي اذه لجأ نمو -توقايلا

 ناولألا رثاس نم هجزام نآ یسع ام هرمحآ

giadلد ةرمحلا لازآ یتمو" :لاق -اهنم  

 سكعنت الو توقايب سيل ىمحملا نأ ىلع

 نأل ًاتوقاي هترمح تبث ام لك ةيضقلا هذه

 اهرو -رانلا ىلع موقي توقايب سيلو ديدحلا

 متي ملف لوازي ثيح رانلا نم توقايلا جرخأ

 هيلع يشخ وأ اهيلإ هتداع لقتساف دعب هؤاقن

OW338 “ 

 “رهاوجلا ةفرعم يف رهامجلا” باتك نم

 نرقلا ءاملع نم «ينوريبلا ءتوقايلا نع لصف

 .رشع يداحلا

(Abner Lowe) 9} ju) ou) dog 

SUI (1726-1797) نوته سميجل 

 .ضرألا ملع يف انيس نبا هقبس

 هذه مظعم

 تافاشتكالا

 ىلإ مويلا ىزعت
 نوته سميج

(James Hutton) 

 نم ناك ىذلا

 یدابملا ...نكلو

 ملعل ةيرهوجلا
 تعضو ايجولويجلا
 نم نورقب هلبق
 ...نمزلا
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 ةقرحللا دودح عبو يذلا ديحولا ماعلا انیس نبا GS ل

 ينوريبلا وهو رخآ يعوسوم ble فرع ذإ ضرالا مولعل
 .هل رصاعلا

 مزراوخب .ثاك ةنيدم يف م973 ماع ینوریبلا دلو

 هلثمو .ينوريبلا ةنيدم مويلا ىمستو «(ًايلاح ناتسكبزوأ)

 ال ,ةعونتملا فراعملا يوذ هيرصاعم نم نيريثك لثمك

 يف ةرازغب بتك هنأل ءةدحاو ةينهم ةفصب هفصو نكمي
 ةفسلفلاو ءبطلاو .كلفلاو تایضایرلا اهیف ام ةريثک لوقح
 .نداعلما ملعو «ضرألا ملعو ,ةلديصلاو ,خیراتلاو

 .دنهلاب ةيملعلا هتايح نم ًاريبك ًامسق ينوريبلا ىضق
 ,سانلا سردو ةيتيركسنسلاو ةيدنهلا ةغللا ملعت ثيح
 دنهلل ام قيقحت” هباتك يف كلذ قثوو .ةنكمألاو «نيدلاو

 فرعي ناكو .“ةلوذرم وأ لقعلا ىف ةلوبقم ةلوقم نم
 ةغللا ىلإ ةفاضإ ash pully .ةيتیرکسنسلاو .ةیقیرغالا
 نإ .ةيبرعلاب اهلك هبتك فّلأ هنأ نم مغرلاب ءةيدنهلا

 يف رظنلا ناعمإ نم هتنكم دنهلا يف ةليوطلا هتماقإ

 ةعيبطلا فصوو ءاهتيجولويجو يعيبطلا اهخيرات
 يف ريبكلا هلمع امأ .ًاحيحص ًافصو جناغلا ضوحل ةيبوسرلا

 “رهاوجلا ةفرعم يف رهامجلا” هباتك يف وهف نداعملا ملع

 .لقحلا اذه يف ًادئار هلعج يذلا

 نيذللا نيديحولا ينوريبلاو انيس نبا نكي ملف عبطلابو
 تازاجنإ انتلصو دقف .ةمهم ًالامعأ نداعملا ةسارد يف اف

 )857 ماع ىفوتملا) هيوسام نب ىيحي مهنم ءنيرخآ ءاملعل
 نيصاوغلا تافصو اهتافصو رهاوجلا” باتك بحاص

 يذلا (873 ماع وحن فوتملا) يدنكلاو “اهب راجتلاو اهيلع

 اهلضفأ ناديملا اذه يف ةصصختم لئاسر ثالث فنص

 ينوريبلا نأ ريغ ,دوقفم وهو “هابشألاو رهاوجلا” ةلاقم

 ينادمهلا كئاحلا نباو سيبك ءارطإب هّصخو هيلع علطا



 ,ةيبرعلا ةريزجلا نع ًابتك فلأ رشاعلا نرقلا ءاملع نم

 بيلاسأ هيف فصو “ناتقيتعلا ناترهوجلا” باتك هلو

 رهاوجلاو ءىرخأ نداعمو ةضفلاو بهذلا فاشكتسا

 ناوخإ" رشاعلا نرقلا ءاملع نمو ءاهعقاومو اهصتاصخو
 تنمضت .“افصلا ناوخإ لئاسر” ةعوسوم اوفلأ ,“افصلا

 مهنمو ءاهفينصتب قلعتي ام يف ًاصوصخ .نداعملا نع ًاءزج
 «(1186-1253) يشافيتلا دمحآ سابعلا وپآ يسنوتلا ماعلا

 ًارعاش ناك .ةرهاقلاب يفوتو ةيدحوملا ةلودلا دهع يف شاع
 راهزأ” هباتك ملعلا اذه يف فلأ .نداعملاب ًافراع ًاخرؤم

 .“راجحألا رهاوج يف راكفألا

 نداعما عوضوم يف بتك ام مظعم نإف فسألا عمو

 يهو ءًايقاب اهضعب لاز امو «عاض دق رهاوجلاو راجحألاو
 اهضعب مجرتو عبط يخيراتلا ثحبلل ةنيمث ةدام مويلا
 .ةيطاعلا تاغللا ىلإ

 نوكلا ىلإ اهترظن يف ةقوفتم ةيمالسإلا ةراضحلا تناك
 لوصأ يف نوملسملا ءاملعلا ثحب .ةايحلاو ناسنإلاو

 يف اومهاسف ههايملاو لزالزلاو لابجلاو روخصلاو «نداعما

 .ايجولويجلاب مويلا فرعي ام وأ ضرألا مولع ءارثإ



 رمقلا ةيبذاج ببست :راسيلاو طسولا

 يف ينوريبلا هفصو امك «رزجلاو دملا

 تقولا نو ؛رشع يداحلا نرقلا علطم

 فصي مثيهلا نبا ناک ًابیرقت هسفن

 .(حزق سوق) رطلما سوق ةرهاظ

 هیعیبطلا رهاوطلا

 نيأ”و SAB) IL ءامسلا يستکت اذام" :مهلوق لثم ةبعص ةلتسآ ًةداع لافطألا حرطي

 نيملسملا نأ ىلع .“؟لمرلاب جوملا مطتري اذام”و ؟؟(حزق سوق) رطلما سوق يهتنپ

 ام مهفل لوضفلا نم ًاقالطنا ةلئسألا هذه يف قمعب نوركفي اوناك عساتلا نرقلا يف

 .لمأتلاو ريكفتلا ىلإ مهعفدت تاقولخملاو نوكلا نأ نم ًاقالطناو .مهب طیحی

 نرقلا ءاملع دحأ ol هيقفلا «ءيبطرقلا مزح نبا لْبَق

 ًالوقعو ًاسفنأ موجنلل نأ نودقتعي نويكلفلا ناك ,رشاعلا

 رظن ةهجو ىنبت دقف مزح نبا امأ .رشبلا يف رثؤت اهنأو
 :“لحنلاو ءاوهألاو للملا” هباتك يف لاقف .ةيعقاو رثكأ

 ,عمستو یرت اهنآو ,لقعت موجنلاو كلفلا نآ موق معز"

oisgمکحلا ةحصو .ناهرب الب ةلطاب یوعد  OL 

 ةدحاو ةبتر یلع ًادبأ اهتكرح نأو ًالصأ لقعت ال موجنلا
 ...هل رایتخا ال يذلا دامجلا ةفص هذهو ءاهنع لدبتت ال

 الإ هب انربدت لقع اهل الو ءانلامعأ يف ريثأت موجنلل سيلو
 ءانل ءاذغلا ريبدتك ًايعيبط انربدت اهنأ دوصقملا ناك اذإ

 ريثأتكو ...رزجلاو دما يف اهرثأ وحنو ءاوهلاو ءاملا ريبدتكو

 ال موجنلاو «تابوطرلا ديعصتو رحلا سكع يف سمشلا
 .؟ةلبقلا ثداوحلا یلع للدت

 ناثدحب هناصقنو دلا عافترا ةدايز نآ حضوأف ينوریبلا امآ

 ًافصو مدق امك .رمقلا راوطأ تالوحتل ةعبات تارودب

 عجرآو .دنهلاب تانموس ةنيدم يف رزجلاو دملل ًايويح

 .رمقلا ريثأت ىلإ هببس

 ىلع اوقلع تاوامسلا اوسرد امدنع ءاملعلا ضعبو

 ةريصق ةلاقم يف عوضوملا اذه نع يدنكلا بتنك ؛اهتقرز

 يذلا يدروزاللا نوللا ةلع يف ةلاقم” :ليوط ناونع تاذ

 ,رثكأ ةطاسببو ."!ءامسلا نول هنأ نظُيو ءامسلا يف ىرُي

 طالتخا ىلإ ىزعت اهنأ ىأر وهف :ةقرزلا كلت ببس نيب
 امدعب ءاوهلا يف راخبلاو رابغلا تارذ رونب ءامسلا ةملظ

 ةرهاظلا هذه حرش .ةفصلا هذهبو .سمشلا رون اهئيضي

 ببسب ىري انفلخ ملظملا وجلا :قآلا وحنلا ىلع ًامامت

 دمتست راخبو تارذ نم ءاوهلا يف امب ةملظلا طالتخا

 ةملظلا نيب طسو نول لكشتيف موجنلاو ضرألا نم رونلا
 نوللا اذه نأ حضاولا نم .قرزألا نوللا وه liag ,رونلاو

 امدنع انراظنأل ودبي ام وه لب ءامسلا نول وه سيل
 انراصبأل ضرعي ام ًامامت هبشي اذه .ًةملظلا ٌرونلا يقتلي



 ىلإ فافشو نولم يضرأ مسج فلخ نم رظنن امدنع
 اهناولأب اهارن اننٌأل ,سمشلا قورش لثم .ةعطاس ماسجأ
 امدنع ثدحي امكو ءفافشلا مسجلا ناولأب ةجزتمملا

 نیب اه ًانولم اهءارو ام یرن «جاجز ةعطق لالخ نم رظنن
 .هیلٍا رظنن يذلا مسجلا نولو ةجاجزلا نول

 تسيل ءامسلا ذإ :حيحصلا هاجتالا يف ريسي يدنكلا ناك

di> bjتعاش يتلا ةليحتسملاو ةبرطضملا ءارآلا مغر  

 هذه ةسفانم عاطتسا دقل .هرصع يف ةفقثملا طاسوألا يف

 عورف فلتخم يف ًاقوفتمو عالطالا عساو ناك هنأل ءارآلا

 .اقيسومو ةفسلفو ءايزيفو تايضاير نم .ملعلا

 .ةيديلقتلا هرصع ةمكح كلذك ضراع دقف مثيهلا نبا امأ

 ببسب .ةرهاقلاب هتيب يف ةيربجلا ةماقإلا هيلع تضرف دقل
 يف ءاما قفدت مظني نأ هيف دارأ يذلا هعورشم نع هلودع

 .كلذب يمطافلا ةفيلخلا عنقأ نأ دعب هيلع دس ءانبب لينلا

Sousيك نونجلاب رهاظت مثيهلا نبا نأ نيخرؤملا ضعب  
 تيبلا يف ةيربجلا ةماقإلا تناكف مكاحلا طالب نم جرخي

 هثوحب يف هلك هتقو فرص نم هتنكم ثيح هل ةبسانم
 لخدت يتلا سمشلا ةعشآ ةبقارم اهنم ناک .هتامامتهاو

 ءوضلا راسکنا ةساردو هذفاون رثاتس ین بوقث نم تیبلا

 .تاسدعلا تافصو هفاطعناو

 «بیرجتلاو ةدهاشلاو ةبقارطا نم هل رفاوتلا نمزلا هنُکم

 تارثومو all سوقك ةيعيبط رهاوظ ريسفت نع بتكف
 رمقلاو سمشلا لعجي يذلا ببسلا نيب امك .ةلاهلا

 رثأل كلذ دَعف ؛قفْألا برق امهیمجح نم ربکآ ناودبپ
 رمقلاو سمشلل يرهاظلا مجحلا نم ديزي يذلا وجلا

 دئازلا مجحلا نا :لاقو «قفألا طخ نم امهبارتقا یدل

 نآ نیب دقف .غامدلا اهبعلی ةيرصب ةعدخ یوس سیل
 يذلا يوجلا راسکنالا ف نمکی ةرهاظلا هذه ببس

 امدنع یتح ءانيلإ لصي امنيح سمشلا ءوض يف ثدحي
 «قفألا تحت ةجرد ةرشع عستب ةضفخنم سمشلا نوكت

 .لايمأ ةرشعب وجلا ةقبط عافترا رّدق ساسألا اذه ىلعو

 لمع ىلع (1319 ماع ىفوتملا) يسرافلا نيدلا لامك علطا

 ةعشألا راسم ةبقارم هروط مث «هبعوتساو مثیهلا نبا
 ةجرد ددحي نأ ىلإ وبصي ناكو .ةيجاجز ةرك لخاد

 .رطملا تارطق لالخ هرورم سمشلا ءوض يف راسكنالا

 رطملا ساوقأ لكشت ريسفت نم هتافاشتكا هتنكم دقو

 ءوضلا ميسقت نع فلتخت ال يتلاو ءةيوناثلاو ةيلوألا

 .يجاجزلا روشوملا لالخ هرورمب ضيبألا

 هرابخإ نإف “؟.....اذاط” :لافطألا دحأ كلأس نا «كلذل

 نوكيس يبهذلا رصعلا نم نيملسملا ءالؤه لامعأ يف ام

 ةلاهلا لوعفم مثيهلا نبا سرد
 لعجي يذلا يرصبلا لوعفلاو

 دنع ربکآ ناودبپ رمقلاو سمشلا

 لامك عبات مث .امهرسفو «قفألا

 نع مثيهلا نبا لمع يسرافلا نيدلا

 .ضيبألا ءوضلا ميسقت



 ايفارغجلا
(National Geographic) “ىكıلانویشان” ةربهشلا ةيطاعلا ةلجما جیوغراف Ty 

 داعبألا عمجي يذلا عقاوملاو ناكملا ملع يه ايفارغجلا” :يتآلا وحنلا ىلع ايفارغجلا

 .”تائيبلاو ةنكمألاو سانلل ةلماكتملا ةساردلا يف ةيناسنإلا داعبألا ىلإ ضرألل ةيئايزيفلا

 يف اينيك لئابقو ..سرد يف ام رهن ىرجم سردن لاثملا ليبس ىلع مويلا سرادملا يفف
 .انلوح نم سانلا مهفنو ةعونتملا نكامألا فرعن يك ؛هيلي يذلا سردلا

 «يجراخلا ماعلا يف مهراظنأ نوبّلقي امود نوملسملا ناك

 ذإ .ديعب وأ بيرق نم مهب طيحي ام نولجسيو نوبقاري
 ,نيطشن ًاراجتو ًارابك نيفشكتسمو ًاماظع ةلاحر اوناك
 تاسارد ءارجإ ىلإ ماعلل يلمعلا كاردإلا اذه مهعفدو

 .سانلل و ةنكمألل ةميظع

 نآرقلا ثح ىلإ ًايئزج ايفارغجلاب نيملسملا مامتها ىزعي
 ضرألا يف ةحايسلا ىلع ةددعتم تايآ يف نيملسملا ميركلا

 ةراجتلا لجآ نم كلذکو «تاقولخلا ةفرعل راحبلاو

 لثم يفو .نيدلا ىلإ ةوعدللو ءضارأو عارم ge ثحبلاو

 .ةيلمع ةرورضك ايفارغجلا ملع روطت فورظلا هذه

 دمتعا دقو ءةيملعلا داوملل ًامهم ًاردصم جحلا ناك كلذك

 نيمداقلا جاجحلا ىلع ايفارغجلاب نيمتهما نم نوريثكلا

 مهلاوقأ تلجس مث «مهرافسآ فصول ةديعب قطانم نم
 .رفسلا يدشرمل ةلدأ حبصتل

 ةساردل رخآ ًازرفاح ةكم وحن دجاسملا هيجوت ناك مث

 ءادأل ةلبقلا ةيج ةفرعم ىلإ ةجاحلا كلذكو ؛ایفارغجلا

 تاوزغلاو بورحلا تدجوآ daig .سمخلا تاولصلا

 يمالسإلا ماعلا عسوتل ةيرادإلاو ةيسايسلا تابلطتملاو
 .ةيفارغجلا ةفرعملا نع ثحبلا يف رخآ ًادعب

 تايضايرلاو كلفلا ملع روطت نم ديزم عم بكاوتلابو
 مسرك «ةيفارغجلا تاساردلا ف ةلئاه تاوطخ تققحت

 ناك .ةمهملا اهعورف نم ًاعرف حبصأ يذلا طئارخلا

 نییفارغجلا نم «عساتلا نرقلا ءاملع دحآ .يمزراوخلا

 مهلأ .ًابوهوم ًايضاير ًاماع ناك امك «لئاوألا نييفصولا

 ىلإ دادغب نم باثكلا لايجأ “ضرألا ةروص” هباتك
 ةيفارغج تايطعم نع باقنلا اوفشكيل «سلدنألا

 .اهنولجسيو اهنوللحيف

 یشاعلا نرقلا علطم شاع «بارهس یعدپ رخآ ینارغج

 ًاراهنأو ًالابجو تاريحبو ًارزجو ًاراحب هيف فصي ًاباتك فلأ



 à dao Ls لينلاو ةلجدو تارفلل هفصو ناكو .ةديدع

 مسر ةداعإل ًاسيئر ًاساسأ دادغب ةينقأل هفصو ناك نيح

 1895 ماع ةطيرخلا هذه زجنأ .ةميدقلا ةنيدملا ةطيرخ

 أرق ناکو (Guy Le Srange) جنيرتسول يغ ىمسي ماع

 نبا روهشملا بيبطلا مساب هيف هبتشا أطخ بارهس مسا
 جنیرتسول bleus Ibn 5612 م10 ةينيتاللاب وأ نویبارس

 يف نييفارغجلاو نيخرؤملا نم ءيبوقعيلا باتكب هلمع يف
 يف درو ام ىلع ةقيقد ةفصب دمتعا امك «عساتلا نرقلا

 قرطلل يبويألا فصوو هایم ةكبش ماظنل بارهس فصو
 .دادغب نم ةيتآلا ةماعلا

 ءاجرأ يف رفاس دقف «رشاعلا نرقلا فارغج gäll امآ

 ؛تاظحالملا نوديو «ةلدألا صّحممو بقاري يمالسإلا ماعلا

 يذلا “ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ” هباتك ناكف
 باتكلا ناك .لحرتلا نم تاونس ةلصحم 985 ماع هزجنأ

 هعفاد ناکو «سانلا نم ةفلتخم حئارشل ًاهجوم عتمم ا

 نم هوقحل نممو هوقبس نمم هربغک -يملعلا ثحبلل
 هتاقولخم لالخ نم هللا یا فرعتلا -نیملسلا ءاملعلا

 هيف هدهج ىلع هللا هيزجي ًاحلاص ًالمع نوكي يكلو
 ايفارغجلل ةيماظنلا سسألا اذه هباتك عضو .هتلواحمو

 ,ةيفارغجلا تاحلطصملا هلاخدإ ىلإ ةفاضإ .ةيمالسإلا

 ةيمهأ زاربإو ضرألا ميسقتل ةعونتملا بيلاسألاو

 .ةيبيرجتلا تاظحالم ا

 وهو ءيلرغشاكلا دومحم لئاوألا كارتألا نييفارغجلا نمو

bleU dls > ew LUIS (lexicographer) gars 

 .يوغل ساسأ ىلع تماقو «ةيداع ريغو ةيرئاد تدب
 اهزجنأ يتلا “كرتلا تاجهل ناويد” ةلاقم يف هتعور ودبتو

 ىطسولا ايسآ نم ًاريبك ًاءزج اهيف حضوأو »1073 ماع

 ليلقلا ىوس اهنّمضي مل هنكلو ءايقيرفأ لامشو نيصلاو
 مسر ببسب كلذ ناك امبر .برغلا يف اغلوفلا رهن ءارو امم

 .برغلا وحن كرحتلاب كارتألا عورش لبق ةطيرخلا

 ناملسم نابتاك رشع يناثلاو رشع يداحلا نرقلا يف رهظ

 صوصن نيب انراق ناذللا ريبُج نباو يركبلا ديبع وبأ امه
 اهاغاص مث نمو مهفالسأ اهعمج يتلا تامولعملا

 يركبلا ناك .اهباعيتساو اهمهف تلهس ةريسي ةقيرطب
 à (Saltés) ستلاسو (1106178) ةَبْلَو ةعطاقم مكاح نبا

 ناكو «ةيليبشإ طالب يف نأش اذ ًاريزو هسفن ناكو ءاينابسإ
 هلاغشنا نم مغرلا ىلعو .ةيسامولبد ماهم ةدعب ًافلكم

 بحاصو ًالاع ناك دقف .هيلإ ةلكوملا ةيمسرلا تابجاولاب

 ناونعب ًامهم ًايفارغج ًاباتك فلأ امك .تالاقم بتاكو زاجنإ

 يف امب dy yall ةريزجلا هبشل هصصخ "“كلامملاو كلاسملا”

 ةيوبنلا ثيداحألا بترو .ةعونتملا نكامألا ءامسأ كلذ

 ىرقلا ءامسأ كلذ يف امب ًايئابفلأ ًابيترت خيراوتلاو ةفيرشلا
 ريبكلا هلمع امأ .ةيراكذتلا بصنلاو «نايدولاو ءندم لاو

 ام مجعم” ناونعب bll ةيعوسوم ةجلاعم وهف رخآلا
 .“عضاوم او دالبلا ءامسأ نم مجعتسا
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 ۰1962 ماع ىلإ دوعي يديرب عباط

 ةهدقلا دادغبل ةطيرخ نيبي
 اهفصو امك (يرئاد روسب ةطاحم)

 ماظنو (عساتلا نرقلا يف) يبوقعيلا

 بارهس اهفصو داعأ امك هايملا ةكبش

 .(رشاعلا نرقلا يف)

 يف شاع يذلا يفارغجلا ءيسّدقملا

 نسحأ” باتك فلؤم ءرشاعلا نرقلا
 يذلا “ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا

 هتالحرو هتاظحالم جئاتن هيف نّود

 .ةرومعملا ءاجرأ يف



 يسيردإلا هيف مسر نانفل عابطنا
 حرشي يناثلا رجور كلما ةعاق يف

 .ضرألا ةيورك

 ةطانرغ مكاحل رس نيمأ ناك يذلا يسنلبلا ريبج نباو

 .ةكم ىلإ I ليجست اوداتعا نيذلا دحأ ناك

 طاع ليصفتلاب فصت تايموي هذه رافسألا بتك تناك

 تزواجت قرطلا نع هبتكو هتايمويف .طسوتملا رحبلا قرش

 نع تامولعمو «تابنلا ملع لمشتل ایفارغجلا عرف

 .رفسلاب قلعتت حئاصنو .يهطلا

 دق موسرلاب ةقثوم تارضاحمب ظافتحالا ىلإ قوتلا نإ
 عساولا ماعلا عفد يذلا رمألا «ةملسملا اينابسإ يف شعتنا

 (سلاطأ) تاروصم رثكأ عمج ىلإ يسيردإلا دمحم ةرهشلا
 108ع7) يناثلا رجور هاعدتسا .نمزلا كلذل ًالومش ملاعلا

 ىلإ ةبطرق نم م1139 ماع يدنامرونلا ةيلقص كلم (1

 اهزاجنإ يف ىضق ةمهم ةطيرخ هل عضيل ةأجف ةيلقص
 LL يكلملا ومريلاب طالب يف يظحو .ةنس ةرشع سمخ
 نيعبس جتنأو «ةلاحرلا فالآ عم تالباقم ىرجأ .ليجبتلاو

 يف ركذت م يتلا قطانما ضعب لمشت ةقيقد ةطيرخ

 ةيبوروُألا تاراقلا عیمجل ًاحرش عضو .ةقباس طتارخ

 نم نينرق لبق ءاوتسالا طخ لامش ةيقيرفألاو ةيويسآلاو

 .(2۲60[۷ 2010) ولوب وكرام

 خیراک جمانرپ يف رمع حجار "يب ين ي“ لسارم لوقي
 مساب فورعملا يسيردإلا لمع نإ[ :“يمالسإلا ابوروأ

day"ىلع هب فرتعم” “قافآلا قارتخا ىلإ قاتشملا  
 رصعلا يف درفنم يفارغج لمع مظعأ هفصوب عساو قاطن
 مساب كلذك فرع وهو .باتكلا اذه ناكو .“طيسولا
 نأ guy Lulbl (The book of Roger) *25; باتک”

 نم ًايرئاد ًامسجم عنص يسيردإلا نإ ىتح .ةيورك ضرألا
 .]يأرلا اذه دكؤيل ةضف

 ىلعو ءنوقباسلا نوفلؤم لا هزجنأ ام ىلع يسيردإلا دمتعا

 اهعوقول ءةيلقص تناك .ةيلقص يف اهعمج يتلا تامولعملا

 رهصنت يتلا ةقتوبلا طسوتللا رحبلا یلع قرطلا یقتلم يف

 (!Able تامولعلاو راکفألاو تاهاجتالا اهیف



 نمز ذنم ضرألا ةيورك برعلا ءاملعلا فرع”

 ةركفب نيكسمتم اولظ نييبوروألا نكل ءليوط

 نيسمخو EE سوبمولوک لبقو ...اهطاسبنا

 ةطيرخو رافسآ لیلد هفلوم يسيردالا نمض ةنس

 ی" اهنا لاقو ارتلجنا فصوو .هشهدم ةقيقد

Lasلیکشت یلع دعاس ام ن ... ماد ءاتش  

 يف يساسألا نوكملا اذه وه ةيبوروألا ةراضحلا

 .“ةيمالسإلا مولعلا

 es ü 5 نويزفلت جمانرب à مع حجار

 طاعلا نع ًاثدحتم «“يمالسإلا ابوروأ خيرات”

 .يسيردإلا يفارغجلا

 ةباتكلا ظحال .يناثلا رجور كلملل اهمسر يتلا يسيردإلا ةطيرخ هذه

 بونجلا ىلإ نورظني اوناك مايألا كلت يف سانلا نأل بولقملاب ةيبرعلا
 رحبلاو ايسآو ايقيرفأو ةيبرعلا ةريزجلاو دنهلا رهظتو .ىلعألا هنأ ىلع
 .بولقملاب ةيلصألا ةروصلا .صربقو ةيلقصو طسوتملا ضيبألا

 بسح دقف ءضرألا ةيوركل يسيردإلا ديكأت ىلإ ةفاضإ
 ًانراقم ءليم 22,900 هتاريدقت بسح غلب يذلا اهطيحم

 24,902 غلبي يذلا ءاوتسالا طخ دنع يلعفلا اهطيحمب

 رارقتساك ءاضفلا يف ةرقتسم” تلظ ضرألا نإ لاقو .ًاليم

 يبونجلاو يلامشلا ةركلا يفصنل هفصو عم «“ةضيبلا حم

 نم ًازنك -ةصاخ ةفصب- هلمع نمضت .ناجلخلاو راحبلاو

 .ايقيرفأو ايسآ نم ةديعبلا قطانملا نع ةعئارلا تامولعملا

 نم رشع ثلاثلا نرقلا يف لحتراف يومحلا توقاي امأ

 م .سراف دالبو ءرصمو ءنيطسلف ىلإ مث بلح ىلإ ةرصبلا

 مجعم" اهلضفآ بتک ةعبرأ ىوس مويلا هلامعأ نم قبي
 ةفرعم لا تصخل ةعساو ةيفارغج ةعوسوم هنإ .“نادلبلا

 ین اب ًابیرقت اهلک یطسولا نورقلا ءانثأ يف ةيملاعلا
 ةصاخلا تافاقثلا ملع) ایفارغونئالاو ءراثآلا ملع كلذ

 .(ةيفصولا ايجولوبورثنألا وأ /ةيرشبلا تاعامجلاب

 مولعلاو .(ناسنإلا ملع) ايجولوبورثنألاو «خيراتلاو

 فصو .ناكم لك تايثادحإ نيبو ءايفارغجلاو :ةيعيبطلا
 حرشو ءاهيف ملعم لك یمسو ةنيدمو ةدلب لک يومحلا

 .ليصفتلاب اهنايعأو ءاهناکسو ءاهخيراتو ءاهداصتقا

 ايفارغجلا ةسارد ىلع ترفوت يتلا تايصخشلا ةمئاق نإ

 يف اوصصخت نيذلا مالعألا ةمئاق اهلثمو .ةمخضو ةعساو

 مهضعب برض ذإ ؛نفلاو ءايجولونكتلاو ةيملعلا لوقحلا
 ءاورإل ءةرشابم ةروصب تامولعمما عمجي ÄI slæ يف

 كرتو «مهلوضف عابشإو «مهفلاو ةفرعملل مهشطعت
 تاونقو تالجم انيدل مويلا .نيرخآ دعاست تامولعم

 اننإ ؛طاعلا ةساردل ةيعانطصالا رامقألاب ةطبترم ةينويزفلت

 یلع نوسلاج نحنو "نیینهما" لالخ نم مهفنو ملعتن
 ناك نيذلا ةقباسلا ةيفلألا لهأل ًافالخ ,ةكيرأ وأ يسرك

 نأ لجأ نم ضرألا يف اوبرضيل مهناعفدي ناميإلاو لوضفلا

 .مهب طيحي ام اومهفي
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 يومحلا توقايل “نادلبلا مجعم”

 أرقي لاز ام رشع ثلاثلا نرقلا نم
 ةمجرت هذهو .عساو قاطن ىلع
 .نيرشعلا نرقلا يف تزجنأ ةينامأ



 نماثلا نرقلا يف قرولا عارتخا عم

 طئارخ مسر جاَجْحلا عاطتسا

 .ةكم ىلإ سانلا دشرت

 طئارخلا
 ةنمسمخو فالآ ةثالث ذنم مهقيرط ةفرعم ىلع سانلا دعاست طئارخلا لزت ام

 قرولا مادختسا لكش .ةينيط حاولأ ىلع مسرت ىلوألا طئارخلا تناك امدنع ءةنس

 تامولعملا ماظن روطت عم ترجفت اهيف ةروث ثدحأ نأ ديب ءاهمسر يف ًامهم ًاروطت

 طئارخلا ترهظ (Geographic Information Systems or GIS) ةیفارغجلا

 41973 ale ةدحتملا ةكلمملا يف ىلوألا ةرملل عساو قاطن ىلع ةيرتويبمكلا ةيمقرلا

 .يمقرلا مسرلاو ريوصتلل عضخي هلك دلبلا ناك 1995 ماع لولحبو

 ماظن مدختست يتلا ةثيدحلا ايجولونكتلا هذه لبقو

 عقاوم ا نيعت يتلا لابقتسالا ةزهجأو ةيعانطصالا رامقألا

 يتلا فاصوألا بجوم مسرت طئارخلا تناك ءضرألا ىلع

 .جاجحلاو ةلاحرلا اهدروي

 ءنيملسملا نيب لاحرتلل ةسامحلا تّبد عباسلا نرقلا ذنم

 ,ةينيدو ةيراجت بابسأل مهناطوأو مهتويب نوكرتي اوعرشو
 سيل ًاقرط اوكلسف .هيف نوشيعي يذلا ماعلا فاشكتسالو

 نع ةفرعم ليصحتو تامولعم عمج ىوس اهيف مهفده
 يتلا بوردلا نوفصي مهتدوع ىدل اوناكو .ةديدج نكامأ

 .اهوأر يتلا دهاشملاو مهولباق نيذلا سانلاو اهوكلس

 يف قرولا روهظ عمو ..رمألا ئداب يف ًايهفش كلذ ناك

 طئارخلا ىلوأ جاتنإ ناكمإلاب حبصأ «دادغبب نماثلا نرقلا

 .رافسألا لئالدو

 ةدعاسمل ريراقت رادصإب مهلامع نويسابعلا ءافلخلا فّلك

 يتلا اهنيوانع ىلإ لئاسرلا لاسرإ ىلع ديربلا يلوؤسم
 تلكشو .ةعساشلا مهدالب ىف تافاسم ىدم ىلع دتم

 لمحي باتک یلع دمتعت بتکل ًاساسآ ریراقتلا هذه

 عمج ةيلمع كلذ عجشف .*كلاملاو كلاسلا" ناونع

 ضارأو ةديعب نکامآ نع ةفثكملا تامولعملا نم ديزملا

 ةيجاتنإلا اهتاردقو يعیبطلا اهماعم كلذ يف امب «ةبيرغ

 .ةيراجتلا اهتطشنأو

 طسوتم ناک ماعلا نوفشکتسی نوملسلا ناک امنیبو
 مهقطانه ًادودحم نادیلا اذه يف نييبوروألا ةفرعم

dtlمهتاطلس ةداع اهمسرت تناک طئارخ اهبناج ىلإو  

 ءامظعلا نييبوروألا نیفشکتسملل ناك امو .ةينيدلا

 الول اوقلطنيل رشع سداسلاو رشع سماخلا نرقلا نم
 .يمالسإلا ماعلا نم طئارخلا وعناصو نويفارغجلا

 جذومنلا قفو تعضو مويلا اندنع يتلا طئارخلا لاكشأ

 نوکی يذلا *لامشلا" ف .نورق ةعضب لبق يبوروألا
 كلذ لبق امأ ..انیدح فرغ ةطيرخلا "سر" يف ةداع

 وحن ةيبوروألا طئارخلا يف “ةطيرخلا سأر” ناکف



 يفف ”dogi“ (orientation) ةملک اهنم تءاجو «قرشلا

 ةمق يف ًةداع عضوت سدقلا تناك ىطسولا ةيبوروألا نورقلا

 .ةسدقملا ضرألا لثمت اهنأل ءاهطسو يف وأ ةطيرخلا

 نأ وه ةيبوروألا اهتاريظنو ةيمالسإلا طئارخلا نيب ريبكلا قرفلا
 .اهلفسأ يف لامشلاو ةيمالسإلا ةطيرخلا ىلعأ يف ناك بونجلا

 دنع تايضايرلاو كلفلا ملع يف ةقدلا نم ديزملا مدقت عمو

 ذإ ؛مولعلا نم ًامرتحم ًاءزج طئارخلا مسر حبصأ نيملسملا

 ءبولقم لكشب طئارخلا اومسر نييبرغلا نأ دعب اميف دجن
 .لفسألا يف بونجلاو ىلعألا يف لامشلا يأ

 رصق فحتم يف نولماعلا ءاملعلا فشتكا 1929 ele يف

 ناطبق نم ةعقوم «ماعلل ةيكرت ةطيرخ نم ةعطق يباقبوط
 Piri يالاريمأ يأ) “سيئر” دمحم يجحلا نب يريب یعدی يرت

dl gwyb 39% (Reisنمضتت ةعطقلا هذه م3 ماع  

 ًاماع نيرشعو دحاو دعب تمسرو قربهشلا "اکیرمآ ةطيرخ"

 .ديدجلا ماعلا ىلإ سوبمولوك لوصو نم طقف

 اهتقالع ببسب ىربك ةيلاع ةحض ةطيرخلا فاشتكا راثأ

 هتلحر ءانثأ يف سوبمولوك اهمسر كاذنآ ةدوقفم ةطيرخب

 ماع اينابسإ ىلإ تلسرأو .ديدجلا ملاعلا ىلإ ةثلاثلا ةيرحبلا
 ةقطنم دنع 6 مقر لمحت ةيشماه ةظحالم يفو .8

 عطقملا اذه” :لوقي سيئر يريب بتك ,ةطيرخلا ىلع ليزاربلا

 ءاهلثم كله دحأ نكي مف .ةطيرخلا هذه تبر فيك نيبي

 نيرشع ًامدختسم هيديب اهططخ (هسفن ينعي) ريقفلاو
 .ةیلاعلا طئارخلا ضعبو .ةیمیلقا ةطیرخ

 وه ينيص ملسم اهمسر ماعلل ةطيرخ ًاثيدح تفشتكا امك
 ماع ىلإ اهخيرات دوعي pa (Zheng He) غنيز لاريمألا

 .اهيلع علطا دق سيئر يريب ناك نإ فرعن الو .8

 نإ (تاهتناعد 22م8000) دوغباه زلراشت لاق 1966 يف

 لبق) (4262:ءانع2) اكيتكراتنأ نيبت سيئر يريب ةطيرخ

 تدقف دق ةيرظنلا هذه نأ عمو .(تاونس 307ب “اهفاشتكا”

 نأ حجرألا ىلع لمتحيف ءلماك لكشب مويلا اهتيقادصم

 ىوس تسيل اكيتكراتنأ دالب نأ وه نويفارغجلا هنظ يذلا
 عم مءالتيل ًاينحم مسر يذلا ةيبونجلا اكيرمأل لحاسلا طخ

 نمو ...ةيبرعلا طئارخلا سوبمولوك سرد”
 تحبصأ ام نيملسملاو دوهبلا تاربخ نود

SI رشع سداسلا نرقلا ايوروأ à lal 

 .ةيرامعتسا ذوق

 : يس يب ب” لا جمانرب مدقم رمع حجار

 . يمالسإلا ابوروأ خيرات“

 .1492 ,سبمولوک رفوتسیرک

 ةنيف نم لصألا قبط ةف

 ايرام اتناس «ةيدايقلا سبمولوك
.(Santa Maria) 



 Kitab-) "à JI باتك” هباتك نم ةسبتقم «سيئر يريب يرتلا لاريمألا اهمسر «ةطيرخ
 .صربق ةريزج ةطيرخلا هذه نيبت .رشع سداسلا نرقلا يف هفلأ يذلا (ة-6هطقذإتع

 لابج ةطيرخلا ىلع رهظت امك .اهيلع ةطيرخلا تمسر يتلا دلجلا ةعقر
SQ yal 3 (Andes) 5.55ماع ىلوألا ةرملل نابسإلا اهدهاش يتلا ةيبونجلا  

 ةعطقلا هذه ترهظأ دقل .ةطيرخلا جاتنإ نم ةنس ةرشع عبرأ دعب 7

 يقرشلا لحاسلاو .ةرواجملا اينابسإ لحاوس 1513 ةنس ماعلا ةطيرخ نم

 ًاثرإ كرت سيئر يريب .لازغ دلج ىلع تمسر دقو ءديدجلا ملاعلاو ايقيرفإل
 نم اكيتكراتنألا نع هتامولعم ىلع لوصحلا هعسوب نكي مم ذإ .زاغلألا نم

Li sol, cas 

 1528 ele ملاعلل ةيناث ةطيرخ مسر لب ءدحلا اذه دنع سيئر يريب فقي مل

 مطاعلاو ءيسلطألا طيحملا سدسلا اذه يطغيو .سدسلا ىوس اهنم قبي م

 (Newfoundland» دنالدنوافوين ىلإ (17؟عمدع2ع12) اليوزنف نم ديدجلا

 ءارثل نوخرؤملا لهذ .(©616621320) دنالنيرغ نم يبونجلا فرطلا ىلإ ةفاضإ

 ثحبلا لاز امو ..اهنم انلصو يذلا وه .طقف ًاليلق ًاءزج نأل اوفسأو .ةطيرخلا

 .جئاتن نود اهیقاب نع

 هتايح أدبو 1465 ماع وحن ایکرت (0للنجهاذ) يلوبيلاغ ین سیئر يربب دلو

 tim eS patulog (Kemal Reis) سیئر لامك ريهشلا همع ةدايقب ةيرحبلا

 املف .هعم ةديدع ةيرحب كراعم ضاخ .ًابیرقت رشع سماخلا نرقلا ةياهن
 رمحألا رحبلا يف نييلاغتربلا لتاق يذلا ينامثعلا لوطسألا داق ةيرحبلاب سرمت

 .يدنهلا طیحلاو

 دوعیل تقولا نم ًاعستم سیر يريب دجو ةيبرحلا تالاغشنالا كلت ايانث يفو
 وآ "ةیرحبلا باتک" هفْلوم فنصیو .ةيلاع ةطيرخ لوآ عضیو يلوبيلاغ ىلإ

 ماع اهمسر ماعلل ةيناث ةطيرخو (ةحالما هیجوتل بیتک) ؟رحبلا دیلاقت"
 ةطيرخلا مسر امدنع 1528 ماع ذنم لیوطلا هتمص ضومغلا فنتکی 8

 لوطسألل ًاناطبق رشع سداسلا نرقلا فصتنم يف روهظلل هتدوع ىتح ءةيناثلا

 .يدنهلا طيحملاو رمحألا رحبلا يف ينامثعلا

 تامولعلا نم ریثک نآش اهنأش .ةروکذللا تامولعلا نم لیلقلا الا انلصی مل

 ىلع تزكر ابوروأ نأل كلذ «عارتخاو عارتخا فلأ نع باتکلا اذه يف ةدراولا

 ربع ةيرحبلا تالحرلاب ةقلعتملا ةيماردلا اهتاياكح نع فشكت يهو اهخيرات

 طئارخلا لوت ملف .ةيرامعتسالا ةيراجتلا اهتيروطاربمإو ءاهتافاشتكاو «طيحملا
 .أطخلاب أشنملا ةيلاطيإ اهضعب تدع لب ءمامتهالا نم ليلقلا الإ ةيكرتلا

 امدنعف .هنمزل ًاقباس ناك يرتلا ةحالملا ملع نأ يه ةغمادلا ةقيقحلا نكلو

 ماع ينامثعلا ناطلسلل اهمسر يتلا ديدجلا ماعلا ةطيرخ سيئر يريب مدق
 لوح ةحالمللو نيتيكيرمألل قيقد فصو نيينامثعلا ىدل حبصأ 7

 .ليوط نمزب نييبوروألا ماكحلا نم ريثك لبق ايقيرفإ

Ali) yaa يلع اهمسر يتلا كلت يه ًالاهذإ ماعلا طئارخ رثكأ تناك ey 

 طئارخلا هباشي قيقد ليصفتب ملاعلا حرشت تناكو :1567 ماع ([ةءنن

 .ضرألل يجراخلا ءاضفلا نم ةيعانطصالا رامقألا اهطقتلت يتلا ةثيدحلا

 يسيردإلا اهمسر ةيميلقإ ةطيرخ نوعبس ىرخألا ةمهملا طئارخلا نمو
 ةطيرخ ًاعم لکشتو .ةيلقص يف (1808ع: 11) يناثلا رجور يدنامرونلا كلملل

blaقلاحرلا نم فالآ عم تالباقم يسيردإلا ىرجأ .دعب اميف فرع امك  

 نويفارغجلا لظو .لبق نم قثوت م قطانم تنمضت ةقيقد طئارخ مسرو
 اذه نع ديزملا ةءارق نكميو .نورق ةثالث ةدم رييغت نود هطئارخ نوخسني

 .لصفلا اذه نم “ةحالملا” مسق يف رحاسلا لجرلا



 ماعلا ةطيرخ نم يبرغلا عاطقلا
 1513 ماع سیئر يريب اهعضو يتلا
 انتلصو ةلصفم ةطيرخ مدقآ يهو

 .ناتكيرمألا اهيف رهظت



 .نودتهت مكلعل
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END 0 مظعم ka Jis يمالسإلا اعلا us رشع " odi علطم à 

à ينوريبلا يعوسولما bla} بتک رشع يداحلا نرقلا ین .ةیمالسالا ةديقعلا هطبرتو 

 :الئاق ؟نکاسلبا تافاسم حیحصتل نكامألا تایاهن دیدحت" هباتک

 سلدنألا ىلإ ًابرغ رشتناو .ةيبرغلا نادلبلا ىلإ ضرألل ةيقرشلا نادلبلا نم مالسالا ذفن"
 جنزلا دالبو ةشبحلا ىلإ ًابونجو .دنهلا طسو یو «نیصلا دودح ىلإ ًاقرشو «(اينابسإ)
 ليبخرأ ىلإ ًاقرشو ءاناغ ىلإ ايناتيرومو «(اينازنات) ةوليك ىلإ يلام نم (ءادوسلا ايقيرفإ)
 ةفلتخم لا بوعشلا تعمتجا اذكهو .فالسلاو كارتألا دالب ىلإ ًالامشو قواجو ویالما

 “...هدحو هللا الإ هققحي ال ءلدابتم مهف يف

 الإ رصم نم الو .رصم نم ةءاربب الإ ماشلا نم دحأ اهيلع هحنمتو ريبكلا ماعلا مسج يف يرجت يتلا نييارشلا نإ

 نم ًايقوتو «سانلا لاومآ یلع ًاطابتحا «ماشلا نم ةءاربب نوملسملا نيطالسلا ناك .جحلاو ةراجتلا قرط يه ةايحلا

 نولتحي اوناك نيذلا لوغملا دصقي) نييقارعلا سيساوجلا ارداق ملسملا ناكو ءكباشتملا ماظنلا اذه نمض نومكحي

 .هظفحب اولكو دق برعلا نامض يف اهقيرطو .(قارعلا نيب موقت تناك يتلا ةيركسعلا تالمحلا نم مغرلا ىلع
 رثآ هب یقبی ال یتح لمرلا یلع اوحسم ليللا ناك اذإف ماعلا اذه روبع ىلع ءرشع ثلاثلا نرقلا دعب ماكحلا

 ًارثأ هب دجو نإف لمرلا ىلإ رظنيف ًاحابص ريمألا Gh gi .رفس تازاوجب الإ ًانايحأ متي ال كلذ ناك نإو «عساشلا
 W adb يف نوبهذيف .هرثؤم راضحإب برعلا بلاط

 "ماش اچ هبقاعیف,ریمالت هب نوتأیف .مهتوفی زوجي الو ...” :م ىلإ هباهذ ىدل ةطوطب نب ۱ : sana Nig 7 :ءاشلا ةالد لإ ةناهذ d diss oul لاق



 رشع ثلاثلا نرقلا نم ةطوطخم :لفسألا ىلإ ىلعألا نم

 .ءارحصلا ربعت لبإلا نم ةلفاق ؛ةكم ىلإ ةبهاذ ةلفاق نيبت

 ىلع هللو” :ةميركلا ةيآلا يف هللا رمأ نوملسملا يبلي

 نإف اذلو .ليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا
 تيب ىلإ دالبلا يصاقأ نم نولحري سانلا نم فالآلا تائم

 .كاذنآ لقنتلا ةبوعص نم مغرلا ىلع ةكم يف مارحلا هللا

 تناكف .اهب نورمي يتلا نادلبلاو يضارألا نوفصي اوناكو
 .نكامألا نم ريثكلل ىلوألا فاصوألا يه تاياكحلا هذه

 عساتلا نرقلا تایادب ین قرم لوآ نیصلا فاصوآ تدرو

 لاق .يبرعلا جيلخلا يف نيصلا عم ةراجتلا تأدب امدنع

 رحبت تناك براوقلا نإ فاریس نم «یناریسلا دیز وبآ
 نإ .يرعلا جيلخلا يف فاريس نمو ةرصبلا نم نيصلا ىلإ

 ةيمالسإلا براوقلا اهمجح قوفي يتلا ةينيصلا براوقلا
 .ةرصبلا نم ًاعلس اهعم تلمحو فارس ىلإ تمدق ريثكب

 ةريزجلا هبش لحاس ةاذاحم براوقلا هذه ترحبأ مث

 ةراجتلا تناكو .دنهلا ىلإ اهنمو نامع ىلإ ةيبرعلا

 eo tiger oM) da pS بکارطا لصت یتح قیرطلا لاوط متن علسلا لدابتو
EU ا rotat ناكو (Guangzhou) 925 gilS ةنيدمو نیصلا یا 
IT: besides tt a2) Zl -— T 0 
X uisi Totali een E نوتناك مسا اهيلع نوقلطي بيرق تقو ىتح نويبرغلا 

(Canton)اذه اهيلع اوقلطأ برعلا نأ ببسب اذهو  

 ثیح «ضعب نع هلوصفما قطانملا ينعي يذلا مسالا

 نيملسلا راجتلل ناك .تفو ةمالسا ةنطتسم تاشت

 تالدابلا تناکو .مهب ةصاخلا مهتاسسوم كانه

 ناك ام راتخي يذلا روطاربمإلا يفظوم لمشت ةيراجتلا

 نيملسملا راجتلا ضعب رفاس .رخآ صخش يأ لبق هبساني
 (10ه1202) ادموخ ةيروطاربمإلا ةمصاع ىلإ وجناوك نم

 .نيرهش ةريسم دعبت تناك يتلا

 ملسملا يرعلا رجاتلا ءبهو نبا رفاس عساتلا نرقلا يف

 تناك ةينيصلا ةمصاعلا نأ ركذو «نیصلا یا ةرصبلا نم

 هيبناج دحأ ىلع ميقي .ضيرع قيرط امهلصفي «نیفصن
 ىلع میقیو .هتراداو هتناطبو هتیشاحو روطاربمإلا
 نويمسرلا صاخشألا ناك .راجتلاو بعشلا رخآلا بناجلا

 نم ركابلا حابصلا يف يبعشلا بناجلا ىلإ نوتآي مدخلاو

 هنورداغی مث «هیلٍا نوجاتحی امو علسلا نورتشیو موی لك

 .ةيناث دحأب نوطلتخی الو
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 رشع ثلاثلا نرقلا نم ةرغصم ةروص
 «يريرحلا تاماقم نم يمالسإ براقل

 ىلإ ةيبرعلا تاباتكلا ريشت ثيح

 نآرقلا نم ةيآ ركذتو «ةيرحب ةلحر

 هذه لثم تناك .حون ةنيفس ىلإ ريشت
 اوبكرا لاقو” :ةكربلل مدختست ةباتكلا

 اهاسرمو اهارجم هللا مساب اهيف

 «میرک نآرق) .؟میحر روفغل یر نٍا
 (41 ةبالا دوه ةروس

 اتمآ ادلب :نوملسملا راجتلا هركذ ام بسحب نيضلا تناك

 ىلع فرشتو نيرفاسمطاب قلعتت نيناوق هيف ءةرادإلا نسح
 نيصلا دعت” :ةطوطب نبا لوقي .مهنمأ نمضتو مهعلس

 نأ ءرملل نكمي ذإ ؛نيرفاسملل اهلضفأو ًانامأ نادلبلا رثكأ

 Tud gido“ الو :ةريبك ةورث هعمو روهش ةعست رفاسي

 ماعلا قلطنا ةطوطب نبا نمز نم ةديدع نورق لبق
 مظعم راز .ًارفاسم سدقلا يف هتيب نم يسّدقملا يفارغجلا

 ميساقتلا نسحأ” باتك فلأو ابیرقت نيملسملا نادلب

 .م985 ماع وحن هزجنأو “ميلاقألا ةفرعمل

 |awi J اولصوو يمالسالا ماعلا اوباج نوریثک ةلاحر
 نأ دعب e891 ماع ؟نادلبلا باتک" زجنآ ييوقعبلاف .هنم

 ءنادلبلاو ندم لا ىمس هيفو ٌالحترم ةليوط تاونس یضق
 «بئارضلاو «نادلبلا نيب تافاسملاو ءاهماكحو اهبوعشو

 وأ نكامألل قيقدلا مسرلا وأ فصولا يأ) ةيفارغوبوطو

 هدعبو .اهيف هايما رداصمو نادلبلا (ةيحطسلا اهتامسل

Wiكلاسملا” باتك :م912 ماع ىفوتملا «ةبذادرخ نبا  

 ًايشم ,يمالسالا ماعلل ةسيثرلا قرطلا فصی «كلاملاو

 ةيوپسالا لحاوسلا فصوو .نابایلاو ایروکو نيصلا ىلإ

 ارتوبامهارب رهن یتح ةیبونجلا

(Riverنامادنأ رزجو  Lg «(Andaman Islands) 

(Malaya)ةواجو  fg .(Java)يومحلا توقاي , 

 مجعم” يعوسوملا هباتك ءرشع ثلاثلا نرقلا يف يفارغجلا

 ةنيدمو ةدلبو ميلقإو ءدلب لك نع هيف ثدحت .“نادلبلا

 ىتح فصوو ةقدب اهعقاوم ددحو ءًايئابفلأ 45,0 اهراز
 اهتداقو اهناكسو اهخيراتو ءاهتاورثو نادلبلاو ندم ا ماعم

 يف فلأ دقف ءادفلا وبأ يلع نب ليعامسإ امأ .اهنايعأو

 بستکا دقو .؟نادلبلا میوقت" هباتک رشع ثلاثلا نرقلا
 تعبطف ابوروآ برغ يف ًادج ةنسح ةعمس باتكلا اذه

 ةقطنم يأ) رهنلا ءارو ام دالبو مزراوخ نع هنم تافطتقم

 مساب مويلا ةفورعملاو ىطسولا ايسآب نوحيج رهن دعب ام
 .1650 ماع لولحب ندنل à ترشنو 2

Brahmaputra) 

 يتلا مهلامعأو نيملسملا ةلاحرلا نويبرغلا لهاجتي مل
 ناريف لييرباغ يسنرفلا خرؤملا نإ ذإ ًايلك ًالهاجت اهوكرت

à gez (Gabriel Ferrand)نيرشعلا نرقلا علطم  

 نوملسملا ةلاحرلا اهركذ يتلا فاصوألل ةميظع ةسارد

 دقو .نماثلاو عباسلا نينرقلا نيب ىصقألا قرشلا نأشب
 نوثالثو ةثالث ؛ًاصن نيثالثو عست ىلع اذه هلمع لمتشا

 .ةيكرتلاب دحاوو یسرافلاب ةسمخو «ةيبرعلاب اهنم

 يبوقعيلا قاحسإ نب دمحأ نع ثيدحلا نم دب ال انهو
 ةعساش دالب نيصلا” :لاق يذلا «عساتلا نرقلا ةلاحر دحأ

 هب صاخلا هنول اهنم لكل ءراحب ةعبس ربع اهيلإ لصوتُي
 كلذ يف هباشت ال امم هزيمت يتلا هحايرو هكمسو .هحيرو
 (Sea of Cankhay) يlqکناک رحب عباسلا رحبلاو ءاهنيب

 ."ةيبونج حيرب هيف رحبُي يذلا اهنيب نم ديحولا



 رشاعلاو عساتلا نينرقلا نيب نورخآ ٌةلاحر فرُعو

 تاداعلا نيب نراقي يذلا يناذمهلا هيقفلا نبا مهنم

 ةيتابنلا ةايحلاو سوقطلاو سابللا طامنأو ةمعطألاو

 هتسر نب dass xls نيصلا يف ةيناويحلا ةايحلاو
 (Khmer king) ريمخلا كلم ىلع زكري يذلا يناهفصأ

 هتيعرل ةفينعلا ةمراصلا هتلماعمو .ةاضق ةعبسب طاحم ا

 ةميركلا ةفيطللا هتلماعمو ءرومخلا برش يف هسامغناو

 ريمخلا ضرأ كلذك راز يذلا ديز وبأو ..نيملسملل

 مهنيب دجت ال نيذلاو لد نیریثکلا اهناکس نع ثدحتو

djدنهلا ىلع زكر يذلا جرفلاوبأو ..ةقئال ريغ ةلماعم  

 نيصلا نع ًاضيأ ثدحتو .مهنايدأو مهتاداعو ءاهناكسو

 نيصلا يف رفاسي نم نأو ,ةنيدم ةئمئالث اهيف نإ :ًالئاق
 هفاصوأو هبسنو هتلحر خيراتو همسا لجسي نأ هيلعف
 اذه لثم ظفحیو .هعابتآ عمو هعم هلمحی امو هرمعو

 نم فوخلا وه كلذ ببسو .ةلحرلا زجنت نآ یا لجسلا

olمکاحلا نیشی امم ةلاحرلا وآ رفاسملل هوس ثدحپ . 

 ثلاثلا نرقلا نم äl yI (Ferrand) lhe راشأو

 فاصوأ انل كرت يذلا ينيوزقلا دمحم نب ايركز لثم رشع

 اهزربأ نمو ءنيصلا رحب يف رثاكتت ةبيجع تاقولخم

 ققالمع فحالسو «(توحلا نوکت امر) ًادج ةريبك ةكمس

plisةمخض  JI g fioسیماوج علتبتل یطاشلا  

 ظخف شرع طع هنع ill ep cll dares داو .ةليقو
 طيحملا رزج نع ريثكلا بتكو هراز ناكم لكل لوطلا

 .ىرخأ ةيدنه ةيلحاس ندمو نادلب نعو يدنهلا

 یشع عبارلا نرقلا نم ةلاحر وهو «يقشمدلا مدقیو
 یمست يتلا Ne (al-Qumr) ةريزجل ةلصفم ًافاصوأ

 ويالملا ليبخرأ gi (Malay Island) ویالما ةريزج ًاضیآ

bass Slab yd O! :dg% .(Malay Archipelago) 

dubs dSةقساب راجشأ تاذ ةفيثك تاباغ اهيفو  

 رثاط ًاضیآ كانه شیعیو .ءاضیب ةلیف اهیفو .ةمخض
 .ةبقلا هبشت هتضيب رئاط وهو «“خرلا” ىمسي قالمع
 اولكأو هتضيب اورسك ةراحب ةصق ی خرلا تافص حضتتو

 ًاروخص لمحي لعجو ءرحبلا يف رئاطلا مهدراطف ءاهیف ام

 تحت الإ ةراحبلا جني مو «هداوه الب مهيلع اهيقليو ةريبك
 همدقي ناك امم اهريغك ءةياكحلا هذه تلكش .ليللا حنج

 تایاکحلا نم ددعل ًاساسآ ,صصقو فاصوآ نم ةراحبلا

 دابدنسلا تارماغم" لثم يمالسالا بدألا تنغآ يتلا

 .«ةليلو ةليل فلأ”و «“يرحبلا

 اقيرط كلس نم“
 املع هيف سمتلي
 هب هل هللا لهس

 ."ةنجلا یلا اقیرط
 هفیرش ثیدح)
 (ءادردلا gl هاور



 ةطوطخم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 “ةلاسر” نيبت رشاعلا نرقلا نم

 هتلحر اهيف فصي يتلا نالضف نبا

 نيبي ينف مسر ؛ابوروأ لامش يف

 ةءارق دعب وعدي وهو ةطوطب نبا
 يف نيملسملا ةداع ىلع «نآرقلا

 ةوالتلا دعب عرضتلاب هللا ىلإ هجوتلا
 .ةالصلا دعب وأ

 ,باتك ملاعلا"

 ٍرفاسي مل نمو
 ةحفص أرقي امنإ
 haa“ ةدحاو

 نيطسغوأ سيدقلا

(St. Augustine) 
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 دق ماع فلأ اهيلع ىضم يتلا تاياورلا هذه ءارث نإ

 ًاخرؤم نالضف نبا ناك .مالفألا يعناصو باّتكلا تمهلأ

 ىلإ ةرافس يف 921ماع دادغب نم ةفيلخلا هلسرأ ًايبرع

3X; (Bulgars) jlLJl Us1/10016) ىطسولا اغلوفلا  

(Volgaكلم ىلإ باتك” هامس باتك يف هتلحر 2098  

 .هتلحر يف ةطوطب نبا هبتك ام هبشي وهو ؛"ةبلاقصلا
 dad GIS ةطوطب نبا ةلحرك «نالضف نبا باتك دعيو
 ,ةيلامشلا ابوروأ يف اهناكسو نكامألا فصت اهنأل ةميظع

 (Rus) “سوُر” ىعدي ًابعش فصت اهنأل صاخ هجوبو

 .ايفاندنكسإو قيطلبلا قطانمب نوشيعي

 مهتراجت يف اوفاو دقو ةيسوُرلا تيأرو” :لوقي بتك

 انادبأ متأ رأ ملف [اغلوفلا يأ] لتإ رهن ىلع اولزنو
 الو قطارقلا نوسبلپ ال رمح رقش ءلخنلا مهنأك مهنم

 ىلع هب لمتشپ ءاسک مهنم لجرلا سبلی نکلو .نیتافخلا

 مهنم دحاو لک عمو هنم هیدی یدحا جرخیو هیقش دحآ

 .“هقرافت ال نیکسو فیسو سأف

Michael) نوتشيرك لكيام يئاورلا باتكلا اذه مهلأ 

The) “e CJUI obt” ok aS (Crichton 

O98 .(Ihirteenth Warriorنوملسم لا ةلاحرلا مه  

 نآلا ةطوطب نبا ثرإف ؛مايألا هذه ًاسان اومهلأ نيذلا

 ردصو .يبد يف همسا لمحت ةيراجت قوس ربكأ ىلع قلطي

 نبا” ناونعب (010) جمدم ىقيسوم صرق 4 ماع

 یوحب SUYI (Embryo) ويربمأ ةقرفل “ةطوطب

 :“دادغب نم 483” لمشت تاراسم

 ةطوطب نبا

 ةكم ىلإ برغملاب ةجنط نم ةطوطب نبا قلطنا امدنع
 يف ناك م1352 ماع ناريزح /وينوي 13 موي هتلحر ًائداب

 فالآ 3 هلوط ًارفس أدبيل هرمع نم نيرشعلاو ةيداحلا

 دعب الإ مهري ملف هتنيدمو هءاقدصأو هترسأ كرت .ليم

 يذلا نوعاطلاب نورخآ تامو .ةنس نيرشعو عست
 لاعلا ناکرآ ةطوطب نبا باج .دوعی نآ لبق مهدصح

 ةفاسم عطقيل ًارحبم ًابکار مادقألا ىلع ًابشم يمالسالا

 نیعبرآ نم رثکآ ربع ,لیم فلآ نیعبسو ةسمخ یلع دیزت
 وکرام مساب نربثکلا هفرعو .ةثيدحلا انراطقآ نم ًارطق

LL! (Marco Polo) Jg 

 انفرع هانمامآ طیسولا ماعلا هتایاورو هفاصوآ تعضو دقل

 ایقیرفا بونج یراحص نم لقتنپ ناک بهذلا نآ اهنم
 ةكم یا نوقفدتپ اوناک جاجحلا olg «ماشلاو رصم ىلإ

 برغ یا فیدلاما رزج نم تلقتنا فادصألا نآو ؛اهنمو

 نم برغلا ىلإ اءاج ةيقرولا ةلمعلاو فزخلا نآو ءايقيرفإ



 فوصلا نع ثيدحلا يف كلذك ةطوطب نبا ضافأو .نيصلا

 خويشلاو ريرحلاو جاعلاو خيطبلاو بهذلاو .عمشلاو
 هنأ ًاضيأ انفرعو .جاجحلا قافرو ءامكحلاو نيطالسلاو

 La ًاملسم ناك هنأو ةرطابألاو نيطالسلل ًايضاق لمع

 قيرط ىلع ملعتلاو ناهإلا يه هل ةعفادلا ةوقلا تناكو

 ,قشمدو ةرهاقلاک یربکلا ةيمالسالا ندلا يف ءةايحلا

 .هنامز يف ةميظعلا لوقعلا نم ناك هنأو

 اهيف جزم ءىربكلا ةحايسلا نم ًاعون هتلحر تحبصأ
 لوصأ مهف حيحصلا همالسإبو «ةرماغم لاو لمعلاب ةالصلا

 اهباج يتلا ايقيرفإو ايسآو ابوروأ يف هدعاوقو كولسلا
 ةنطاوم او ةراجتلاو ناسحإلاو ةاواسملاب معنت تناك يتلاو

 .ناميإلاو ةفرعملا بلطو ةديجلا

 ناك دوقع ةثالث دعب هتنيدم ىلإ ةطوطب نبا داع امدنعو

 ةبيرغ نادلب تاياكح يوري “ةلاحر” ةفصب فرع دق
 نع ثدحتب امدنع مهضعب هقدصي نكي م امرو .ةديعب

 «ينيرملا نانع وبأ ءساف ناطلس هفلك مث .ةنكمألا كلت
 “ةطوطب نبا ةلحر” هامس باتك يف هتلحر نيودتب

 .نيتنس يف ءناطلسلا بتاك ءٌيِرُج نبا عم هزجنأف

 تالحرلا بتك مظعأ دحأ باتكلا اذهب انل كرت دقو

 à (Mali) يلام ةكلمم نع هاور ام ٌدعُيَو ,قالطالا یلع

 ايقيرفإ برغ ةقطنم يأ ءصاخ هجوب ىطسولا روصعلا
 خيرات نع مويلا انتزوح يف يذلا ديحولا لجسلا دعُي «نآلا

 عبارلا نرقلا يف هللاع ىرن نأ نآلا اننكمو .ةقطنملا هذه

 .اننيعأ مأب رشع

0 
+ rra 

 (Ibn Battuta Mall) ةطوطب نبا لوم

 .ةدحتلا ةيبرعلا تارامالا à ءيبدب

 ةينف ةروص :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ؛“هتلحر” ياه وهو ةطوطب نبال
 ربعي وهو ةطوطب نبال ةينف ةروص

 نبا :ةينف ةروص ؛ًارطخ ًاقيض ًارمم



 ءطسوتملا رحبلل ةثيدح ةطيرخ
 نرقلا يف (سيئر يريب) مسر دقو

 ةقطنملا هذه ةطيرخ رشع سداسلا

 .«ةيرحبلا باتك” هباتك يف

 ةحالملا

 ةلصوبلا اوركتبا نيذلا مه نيينيصلا نأ عساو قاطن ىلعو نيثحابلا ضعب دقتعي

 يف اهب اونيعتسيل ةراحبلا اهروط مث (Feng Shui) يوش غنف يف اهومدختساو

 ةعومجم" ناونعب يسراف باتك يف ةيسيطانغملا ةلصوبلا ىلع ليلد لوأ ماقو .ةحالملا

Iقوعلا دمحم . 

 وأ رمحألا رحبلا قوف ةلحر يف 1233 ةنس كلذ ناک

 نم ”Sow اهنأب ةلصوبلا تفصوو .يبرعلا جيلخلا

 ةساط à تعضو مث «يسيطانغم رجحب cS ديدحلا

tell dilaبونجلا ىلإ ةريشم ءفقوتت ىتح رودتو *. 

 لوأو .ةربإلا تيب ىمست ةيسيطانغملا ةلصوبلا تناك

 يمالسإلا ماعلا ربع ةحالما يف اهلامعتسال لماك فصو

 راجتلا زنك باتك” ىمسم لا يقاجبقلا قليب باتك يف درو
 دقف .م1282 ماع رصم يف فلأ يذلا “راجحألا ةفرعم يف
 نم ةيرحب ةلحر ءانثأ يف ةمئاع ةلصوب لامعتسا فصو

 ةربإ” :ًالئاق م1242 ماع ةيردنكسإلا ىلإ ماشلا يف سلبارط

 ةساط يف عضوتو ةضرتعم ىلع ةلسأب لصوت ةيديدح
 نزاهجلا اذه نم يسيطانغم رجح برقي مث .ءاملاب ةئيلم
 هاجتاب ةرئاد يسيطانغملا رجحلل ةلماحلا ديلا مسرتو

MIDDLE EAST & 
MEDITERRANEAN ARENA 

 هذه ةلسألاو ةربإلا بيلص عبتيف .هقوف ةعاسلا براقع

 ضرتفي .ةأجف يسيطانغم ا رجحلا دعبي امدنعو .ةكرحلا

 .“ةرجاهلا طخ عم ةربإلا مءاوتت نأ

 «ةكمس” وأ فاصفصلا بشخ ميماصت كلذك تركذو

 اهیلع متخُي ناكو .ةيسيطانغم ًاربإ يوحت يتلا نيطقيلا
 مّوعت امدنع ءاملل ةداضم نوكتل عمشلا وأ نارطقلاب

 .(ةيئاما) ةبطرلا تالصوبلاب هذه فرعت تناكو .هيف

 ناتربإ عضوت ثيح «ةفاجلا ةلصوبلا اهبناج ىلإ ناكو

 طسولا يف عضويو ءقرو نم صرق يبناج ىلع ناتطنغمم

 ةموتخم ةبلع طسو تبثم روحم ىلع رودي عمقلاك ءيش

 .طوقسلا نم قرولا صرق عنط جاجز نم ةحيفصب

 تامادختساو میماصتلا هذه نوملسلا راجتلا ذخآ

 .ابوروأ ىلإ ةلصوبلا



 نوعراب نوحالم
 نيحالملا نيب نم دجن يلاهأ نم وهو .دجام نبا ناک
 ةحالملا نف ثرو دقو .رشع سماخلا نرقلا يف نيقوفتملا
 نافرعي ءاهيف ؟ناملعم" هدجو هوبآ ناک ذٍ .دج نع ًابآ

NTةرببخ ةفرعم . 

 رمحألا رحبلا نم اهلک رحبلا قرط فرعی دجام نبا ناك

 بتكو .نيصلا ىلإ ايقيرفإ قرش نمو ءايقيرفإ قرش ىلإ

 اهضعب لقألا ىلع ةلاقم نيثالثو ًاينامث قرطلا هذه نع
 تلوانت دقو ءةلاقم نورشعو سمخ اهنم يقب ءزيجارأ

 قرطلاو نمقلا لزانم اهیف اه ةيحالمو ةيکلف تاعوضوم

 .ٌیناوما ضرع طوطخو ةيرحبلا

 لاريمألا وه رشع سداسلا نرقلا يف حالم مهأ نأ ديب

 [Kitab-) "à; 2x باتك” هفّلؤم فرع يذلا سيئر يريب

U3 (i-bahriyeتاميلعت نع ةنس نيسمخو ةئمعبرأ  

 باتك” :يه «ةمجرتلا ببسب ةثالث ءامسأب رهظو ءةحالما

6lرحبلا ديلاقت باتك”و .«“يحالملا ليلدلا”و “. 

 باتكلا اذه ةيكرتلا ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو ترشن

eleةنولم ةخسن ةديدجلا ةعبطلا هذه مضتو )1991  

 ىلإ ينامثعلا صنلا ةمجرت عم «ةيلصألا ةطوطخملا نع

 .ةيزيلجنإلاو «ةثيدحلا ةيكرتلاو ةينيتاللا

 نيحالملل ًاليلد سيئر يريبل “يحالملا ليلدلا” ناك

 قيرطلا دهمف .هرزجو طسوتملا لحاوس ىلإ نيرفاسملا

 ذإ «ئناوملا ليلدب فرعي ناكو .ثيدحلا يرحبلا رفسلل
 يوتحي .ةراحبلل ةيحالملا تاهيجوتلل ًالماش ًاليلد ناك

 ئناوملاو ةيرحبلا قرطلاو لحاوسلا يطغت طئارخ ىلع
 ىلإ ةفاضإ ءطسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس تافاسمو

 .هناجلخو هقئاضمو هنارمعو هرزج نع ةديج تامولعم

 برتقت فيك ركذو ءرحبلا رطاخم نم هيف ءوجللا نكامأو

 كلذك باتكلا مهدوزيو .اهيف وسرتو ئناوملا نم نفسلا
 .نكامألا نيب ةقيقدلا تافاسملاو تاهاجتالاب

 معفملاو لماشلا ديحولا ليلدلا وه باتكلا اذه ناك

 رثكأ ةجيإ رحبو طسوتملا رحبلا يطغت يتلا تامولعملاب

 ناكو «ةلصفم ةطيرخ 219 نمضتيو «قباس باتك يأ نم

 وُخالم هققح يذلا ريوطتلا نم ةنس يتئمم ةورذلا لثه

 .هؤاملعو طسوتملا رحبلا

 تردصو 1521 ماع ىلوألا ترهظ ؛ناتعبط باتكلل

 ىلإ ةهجوم ىلوألا تناك .ماوعأ ةسمخ دعب ةيناثلا

 يريب نم ةيده كلذ قوف «تناكف ةيناثلا امآ ءةراحبلا

 ميماصتلاب ةئيلم ةعبطلا كلت تناك .ناطلسلا ىلإ سيئر

 نوماسرو نوطاطخ اهطئارخ مسر «ةينهم ةزجنما ةقيقدلا

 Bole phe سداسلا نرقلا ف باتكلا حبصأ ىتح «نوعراب
 شکآو نرق لاوط خسن هنم تجتنأ .بتكلا عمج ةاوهل

 ةديج ًافاصوأ يطعت تناك ذإ .رثكأ ةفرتم هخسن تدغو

 ,ةيكلفلا ةحالملاو «ئناوملا طئارخو ةلصوبلاو ءفصاوعلل

 هنأ عتمم لا نمو .اهب ةطيحملا ضرألاو ماعلا تاطيحمو

 اه «ةيبوروألا ةيفاشكتسالا ةيرحبلا تالحرلا ىلإ راشأ
 فاشتكاو يدنهلا طيحملا ىلإ يلاغتربلا لخدملا كلذ يف

 .دیدجلا ماعلا سوبمولوك

 يف ةرثعبم .ةطوطخم نيثالث وحن رحبلا ديلاقت باتكل

 .ىلوألا ةخسنلا نع اهلج خسن ءابوروأ تابتكم

 “طئارخلا” مسق يف سيئر يريب نع دیزلا ةءارق نكمي
 oa (Zheng He) غنيز نع كلذكو daill اذه نم

 .ملسملا ينيصلا راحبلا فشكتسم

 لیلدلا" ناک
 يريبل "يحالملا

 ةراحبلل الیلد سیئر
 رحبلا لحاوس یلا
 طسوتملا ضيسألا
 يذلا رمألا ,هرزجو

 رفسلل قيرطلا دهم
 .ثيدحلا يرحبلا



 ةعاق يف يه غنيزل يرجح لاثمت

(Nanjing) 

Ci |را ۱ | فا ^  

 يف ًاريبك ًاروطت ثدحي نأ هل رّدَق لجر دلو ةنس نيثالثو ةئمتس نم رثكأ لبق
 Johal Jig gol gil (Zheng He) يه غنيز هنإ .يرحبلا فاشكتسالا
 :1421” SLS فلؤم (Gavin Menzies) سیزنم نیفاغ هرکذ ام بسحبو .*ينيصلا

 The Year China Discovered :1421) “AlI 4è guall تفشتكا يذلا ماعلا

(the Worldطيحملا ربع م1421 ماع رحبأ هنأ ءيه غنيز نع باتك ثدحأ وهو  

 ةكمو ةيبرعلا ةريزجلا هبشو يبرعلا جيلخلاو (اكناليرس) ناليس وحن ًاهجتم يدنهلا
 سوبمولوك رفوتسيرك لبق كلذو ءيدنهلا .طيحم لا ربع نيصلا ىلإ داعو ءايقيرفإ قرشو

9l (Christopher Columbus)وكساف  guad) Dl ås (Vasco da Gama) hlé lo 

 .نويبوروألا نوفشكتسملا اهبكر يتلا كلت نم فاعضأ ةسمخب ربكأ هلوطسأ نفس تناكو

 نيصلا ليوحت ىلع هرصع يف لمع ملسم (يه غنيز)

 ةينامث نوضغ يفف ؛ةيملاع لب ..ةيميلقإ ىمظع ةوق ىلإ

 نيثالثو ةعبس راز رافسألاو لاحرتلا نم ةنس نيرشعو

 ةراجتلا ضرغب ةمخض ةيرحب تالحر عبس يف ًادلب
 50,000 ىلع ديزت ةفاسم هتالمح تعطق .ةيسامولبدلاو

 317 يف ًالجر 27,870 لوألا هلوطسأ لمح .رتموليك

 ةرك بعلم وأ ةريغص ةنيدمك ةنيفس لك تناكف ءةنيفس

 .راحبلا حطس ىلع نيدهاشم نم هيف نمب موعي مدق
 ًامامت ةلوهجم راحب ربع مخضلا لوطسألا اذهب راحبإلا نإ

 حمسي ال ذإ ؛راحبإلاو ةرادإلا يف ةميظع ةراهم بلطتي

 مويلا هتنراقم نكمي هزجنأ ام نإ :أطخب لامتحا يأل

 !رمقلا ىلإ دوعصلاب

 هاوبأ ناكو (Ma He)» يه ام يمسو qu غنیز دلو

 ةيبرعلا ملكتي نأ هل حاتأ امم ءةكم ىلإ ًاجاجح ناذخأي
 (Ming) غنيم ةرسأ اهعم هتذخأ هرغص يفو .ةينيصلاو

 ناكف «(1سصنصع) غنموك نم ةيزاغلا ةينيصلا ةيلوغملا

 قودلا ةيشاحل صصخملا يروطاربمإلا تيبلا يف ًافظوم
sl (Duke Yan) obامیف یلوتسا يذلا (210 51) يد $25  

 .(الهدق آ.©) يل غنوي روطاربمإلا حبصأف شرعلا ىلع دعب

 ًايدنجو ًايقت ًاملسم ناك يه خنيز” نإ سيزنم نيفاغ لاق
ausناك .يد وهزل برقألا راشتسملا حبصأ مث  

 هلوط نإ ليق ءيد وهز نم لوطأ ناكو «ةيوق ةيصخش
 هتوطخ تناکو مارغولیک ةئم ىلع ديزي هتزوو نارتم

ill Kylee 
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 عم ةنراقملاب (ًامدق 75' اهلوط) سوبمولوك ةنيفس
 .(ًامدق 440' اهلوط غلبي يتلا) يه غنيز ةنيفس
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 لضفبو «صالخإلا يق هينافتو هتمدخل هغرفت لضفبو

 GÈS .ةحجان ةيركسع تالمح يف قودلا هتقفارم

 حنمو «يروطاربمالا تیبلا ةسسْوم ىلعأ ًادئاق هنييعتب
 تارهوجلا وذ يصخلا” كلذك بقلي ناکو .خنیز مسا

(San-Pao-Thai-Chien jıسان-باو-ت|اي-تش( “SWI 

 ناكو .(ًاملسم ناك هنأ عم) ةيذوب ةلالد وذ بقل وهو
 .رصقلا يف يلاعلا يمسرلا هعقولب فرش ةمالع دعي

 ؛ةيرحب تالحر عبسب مايقلل هتعفد بابسألا ضعب
 رهاوجلا نع ثحبلاو يملعلا فاشتكالل عفادلا اهنم

 يتلا ةيودألاو ريقاقعلاو تاناويحلاو تاتابنلاو نداعملاو

 ناكو .ةيرحبلا تالحرلا ديازتب مظاعنت اهتيمهأ تذخأ

 سرمتلاو ؛ةيحالملا ةفرعملا نيسحت ىلإ نوفدهي نوينيصلا

 نيصلا رهظت نأ يف اوبغرو «ةيلاعلا طتارخلا مسر یلع

200' 

 ؛داصتقالاو ةفاقثلا يف ةدئار ةوق ةيبنجألا نادلبلا مامأ

 نادلبلا نأ ينعي اذهو ءراحبلا ربع ةراجتلا اوعجش كلذل

 تعفر يتلا ةمخضلا ةينيصلا نفسلا تدهش دق ىرخألا

 نم نيصلا عم ًافلاحت ىرخأ ممأ تدقعو .اهتبيه نم

 نييميلقإو نييلحم ةداق فارتعا عم «ةيسامولبدلا لالخ

 تناك اذهلو .ةيروطاربمإلا ةطلسلل “ايلعلا ةدايسلا” ب

 .روطاربمإلل ةيزجلا عفدل نيثوعبملا لسرت دالبلا

 1433و 1405 يماع نيب تالحرلا هذهب يه غنيز ماق

 11011) “”نئتسح وه” امه نارخآ ناّيوق نادئاق هتقفرب ناكو

(Hsienو  ”ilgغنیشت خ .(Wang Ching-Hung) “gle 

 اهميظنتو اهتماخض وه تالحرلا هذه يف لهذملاو رّيحم ا

 ةنيفس نوتسو ناتنثا” :لوقي يه غنيز بتك .لماكلا

N 

 ملسملا ينيصلا لاريمألا مسا



 هقيرفو يه غنيز :راسيلا

 سماخلا نرقلا يف يرحبلا

 ةطيرخلا هذه اومدختسا رشع

 يتلا قرطلا اونّيِب دقو ةيحالملا
 .مهتالحر يف اهوكلس

 ًامدق 440 اهنم ةدحاو لك لوط ناك نفسلا مخضأ نم

 يتلا غنيم
 ةنيفسلا لوط نوکی كلذل .مدق 1.02 اهنم لک يواست

 :غنیز لاقو .انسییاقم امدق 184 اهضرعو .امدق 9

 ;Ja 500 $ Se» 450 نيب ام لقت تناك اهنم ًالك نإ

 نوّيفرحو دونجو نومجرتمو نيد لاجرو قراحب مهنیب
 ةعبارلا ةلحرلا يف غنيز رحبأ .وجلا داصرأ ءاملعو ءابطأو

 لخدمو ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ لجر فلأ نيثالث ةبحصب

 .رمحألا رحبلا

 سايق تادحو هذه .“ًامدق 180 اهضرعو

 ماطح نيب زنكلا ةنيفس ةفد دومع 1962 ماع يف دجو

 ةتس هلوط ناك «غنيجنان يف غنيم براوقل تاحاس يف

 مادختساب ةسوكعم تاباسح ءارجإبو .ًامدق نيثالثو

 فیجذومنلا ةيديلقتلا ةينيصلا ةيعارشلا ةنیفسلا بسن
 نآ يغبني ةفدلا ode لثم ردقلا ةنيفسلا مسج ناف

 .مدق 500 نوکی

 lue ةرببک تايمك لمحت ةمخضلا نفسلا هذه تناك

 بهذلاو فزخلاو ةيريرحلا علسلا اهیف اه تانحشلا نم

 تاودألاو ةيساحنلا يناوألاو ةيضفلا تاعونصلاو

 ,ةيح تاناويح اهيلع ناكو ؛ةينطقلا عئاضبلاو ةيديدحلا

> = — aua ^ up 99 uw حج or 

 لويخلا” وأ ططخملا شحولا رّمُحَو فارزلا اهيف امي

 (يقيرفإلا يشحولا رقبلا نم برض) ةّيرام لاو «"ةینیصلا

 “لبإلا رويط” وأ ماعنلا رويطو ينيصلا لّيألا” وأ
 يحلا كمسلا ظفحل ةميتك ءام تاريجح تبحطصاو

 بلاعث يأ) تاعاضقلا تبحطصا امك «تامامح اهلعجلو
 ناك .ةريبك كابش يف هلاخدإو كمسلا تاتش عمجل (ءاملا

 سارجألاو ليدانقلاو ءمالعألا مادختساب نولصاوتي باكرلا

 .تايارلاو ةيصرقلا سارجألاو لجازلا مامحو

 نفسلا" :ةیرحبلا تالحرلا (۷1:08) ةيغنيم ةياور فصت

 درفت امدنعو .تويبلاب هبشأ يبونجلا رحبلا يف رحبت يتلا

 اهعومجم ناكو !cloud“ يف باحسلاك حبصت اهتحنجأ

 نويعب ةطقنم تناك اهنأل «“ةحباس تانينت” هنأب فصوي

 .“ةيؤرلا” ىلع مهدعاستل نينتلا

 الب ةدئار نیصلا تحبصآ ,عبسلا اهلوطسآ تالحر ةياهنبو
 امک .ةيرحبلا ةوقلاو ةيحالملا ايجولونكتلا لاجم يف عزانم

 ةديدع ةعونتم تادروتسم نم كلذك نيصلا تدافتسا

 أطخ مهضعب نظو .ايقيرفإ نم ىلوألا ةفارزلا لثم ةبيرغ
 دعي نرقلا يداحأ يفارخ ناويح وهو Lä“ (qilin) اهنآ

 ثارتلا بسحبو .ةينيصلا ايجولوثيملا يف يزكرملا ناويحلا



 .ريخلاب رشبي هروضحو ًاميكح “نيليقلا” دعُي ءيشوفنوكلا

 ماع هتدوع ىدل دنهلا يف يفوت يه غنيز نأ دقتعي
 تأفكنا ,ةيشوفنوكلا ةبقحلا ءيجمو هتوهو 3

 ربع ةراجتلا ترظحو اهتاذ ىلع ةينيصلا ةيروطاربمإلا

 نم راحبإلا حبصأ ةنس ةئم نم لقأ نوضغ يفو .راحبلا

 ماع يفو .ىربك ةهرج يراوسلا ةددعتم ةنيفس يف نيصلا
 نفسلا عيمج ريمدتب ةينيصلا ةموكحلا ترمأ 5

 خيراتلا يف لوطسأ ربكأ ىفتخا كلذبو .طيحملل ةرباعلا

 ةدحتملا تايالولا لوطسأ يف) ةنيفس 3,500 مضي ناك

 .(ةنيفس ةتمثالث وحن مويلا

 نینامثلاو ةتمسمخلا ةيونسلا یرکذلا فو 1985 ماع يف

 حیرضلا ينب .هحیرض ءانب دیعآ ءيه غنيز تالحرل
 هؤانب ديعأو غنيجنان يف يلصألا حيرضلا عقوم يف ديدجلا
 ىلع بوسحم ءانب هلخدم يف .ةيمالسإلا ميلاعتلا قفو

 موسر اهلخاد يف ةيراكذت ةعاق يوحي “ةيغنيملا” ةقيرطلا
 .ةبحالطا هطئارخو هسفن لجرلل

 تاجردو ةفصرآ حيرضلا ىلإ لوصولل ًاثيدح عضو
 وهو ,ةيرجح ةجرد 28 نم فلأتي هيلإ قيرطلاو .ةيرجح

 لثمت تاجرد عبس عطقم لك يف «عطاقم ةعبرأ ىلإ مسقم
 حيرضلا ةمق ىلعو «برغلا ىلإ عبسلا يه غنيز تالحر
 .“ربكأ هللا” :ةيبرعلا ةرابعلا تشقن

 اهمجح يف يه غنيز ةنيفس يهاضت ةنيفس ماعلا يف سيل
 gio dle ندم هبشأ تناك ذإ ءاهيراوس ددع ىف وأ
 جيلخ يف اهحالصإو نفسلا ميمرت ضوح يف اهمظعم

ul oë (Dragon Bay) gulهاياقب تلاز امو  

 .نالا یتح ةلثام

 عبسلا ةيلوطبلا تالحرلا
J(يه غنیز) : 

ayl (Champa) Lelės lj :1407 - 1405 .1 

(Sumatra) ةرطموسو «(1272) ةواجو ینیصلا 

  (Calicut) DIgg (Ceylon) Hwg.دنهلا يف

 ءدنهلاو (5ذة2) مايس ىلإ رحبأ :1409 - 1407 2

 .(0مءطنص) نيشوك يف فقوتو

 رزج يف نكامألا عيمج ىلإ بهذ :1411 - 1409 .3

«(East Indies) 43 JI sug)هّقلم ًاذختم  (Malacca) 

sebةرم لوأل دنهلا يف (©تز102) نوليوك رازو . 

 مسق ؛نيمسق ىلإ لوطسألا مسقنا :1415 - 1413 .4

 ناليس ذختا مسقو ءةيناث ةيقرشلا دنهلا رزج ىلإ بهذ
 ةكلممو فيدلام لا رزجو .لاغنبلا ىلإ بهذو .هل ةدعاق

 ًاريبك ًامامتها ةلحرلا هذه تراثأ .ةيسرافلا زمره

 ماع يف غنيجنان اوراز نيثوعبملا نم ًاريبك ًاددع نإ ىتح

 مهتداعإل مخض لوطسأ مادختسا نم دب ال ناکو 6
 .ةيناث مهناطوأل

 ىلإ تبهذ يدنهلا طيحملا قرف :1419 - 6 5

(Brunei) g55 55 (Ryukyu) $5555 l>امآ  

 نمره لا تبهذ دقف اهل ةدعاق دنهلا تذختا يتلا

 يف .یرخآ ةيقيرفآ نناومو اسابمومو وشیدقمو ,ندعو
 .ةفارزلا تبلج ةلحرلا هذه

 ین امک اهتاذ راحبلا ین ترحبآ :1422 - 21 6

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج ئناوم كلذ يف امب ,قباسلا
 نوضغ يف ةلود نيثالثو ًاتس لوطسألا راز .ایقیرفا قرشو
 .برغلا يف رابجنز ىلإ قرشلا يف وينروب نم ًاءدب «نيتنس
 ًةمدختسم ًةيناث تمسقنا نفسلا نأب يحوي اذهو

 امدنع ةريخألا ةلحرلا هذه تناك :1433 - 1431 .7

 تاقالع ماقآ دقو .هرمع نم نيتسلا يف يه غنيز ناك

 ىتح ةواج نم ةنطلسو ًةكلمم نيرشع نم رثكأ عم
 نوينيصلا لغوت مك ملعي دحأ ال .ايقيرفإ قرشو ءةكم
 تاياور كانه نكلو «يقرشلا ايقيرفإ لحاس ىلع ًابونج
 .حلاصلا ءاجرلا سأر لوح اوراد مهنإ لوقت

(Ming Shih) "445 zia" 



 اهب ةباتكلاو ةرفيشلا كف

 لئاسرلا تناك ,ةينعم ا يديألا ريغ يف ةيويح تامولعم عوقو لسرملا بنجتي نأ لجأ
«o 2 ۰ E ji + - M $ - e 3 ۳4ةرفيشلا نوکلتع نیذلا كئلوا الا اهتءارق عیطتسپ ال ثبحب زمرتو رکنتو طلخت  

 هریفشتلاب ةلاسرلا طلخ فرعیو فقل ةباتکلاب ةيلمعلا هذه فرعتو .ةحيحصلا
 .ةرفيشلا كفب فرعیف یه امک اهبیترت ةداع) امآ

 ةيطاعلا برحلا لالخ تناک ریفشتلا تالاح نم ةلاح رهشآ

 ةيرکسعلا لئاسرلا ریفشتل نامیألا مدختسا امدنع ةيناثلا

 یمست ءقبتاکلا ةلالاب ةهيبش ةلآ ةعاذالا يف اهثب لبق

 اهلحت ةرفشطا لئاسرلا هذه C355 (Enigma) “زغللا”

 يككفم نمو (Cipher Bureau) ةرفیشلا بتکم یا

 Db diab o (Bletchley Park) نییناطیرب زومر

 .(ظدتعصم) "زغللا" ثیدحلا ملیفلا يف اورهتشا مهلکو تناك يتلا “زغللا” ةلآ :راسيلا ىلإ

 نرقلا ف نفلا اذه نع بتك نم لوأ دادغب نم ىدنكلا ةيركسعلا لئاسرلا ريفشتلا مدختست
 ۱ mS ToO T يدنكلا .ةيناثلا ةيلباعلا برحلا يف
 مامح عم لسرت تقولا كلذ يف لئاسرلا تناك .عساتلا ناقل ضال عاشو يذلا وه

 .اهنم ةيرسلا رفشتو نزولا ةفيفخ تناک كلذل ,لجازلا .عساتلا نرقلا يف ةرفشملا لئاسرلا

 ًاديقعت رثكأ اهترفيش كفو لئاسرلا ريفشت حبصأ مويلاو ةيديلقت ةينانوي ةلآ :تحت
 رييغتل يساسألا أدبملا نأ ديب ءلبق نم هيلع ناك امم ريرمتل مزه تک ورا

 .مویلا نورفشلبا همدختس لاز ام اهلیدبتو فورحلا ا

 ًايولسأ داليملا لبق سداسلا نرقلا يف قيرغإلا ركتبا

 inb lae اومدختسا .لئاسرلا ريفشتل ًايرقبع ًاطيسب

 ون مدیا دیس بی دی نیش قد NLL ةعطقب اهنوفلي ”Lobe“ (scytale) ىمست ضرعلا
UNعيطتسي يذلا ينعملا صخشلا ىلإ اهنولسریو ةقرولا هذه "5  

 فلیل هسفن ضرعلاب "لیتیاکس" هیدل ناک نٍ اهتءارق
 «قيضأ وأ ضرعأ «ليتياكس” لا ناك اذإ امأ .هيلغ ةقرولا

 .ةلاسرلا ةءارق نكمب الف
 مب رن 2 0 < يت مرنم 2 بلر 0 2



 يذلا يدنكلا هدجوأ ةرفيشلا ليلحتل يقيقحلا ليلدلاو

 جارختسا ةلاسر” بتك امدنع ناديملا اذه يف ةروث ثدحأ

Aul aas sellىلع  hogلیلحتلا بولسأل  

 فرحلا ناكم عضو ام اذإ هنأ يدنكلا ظحال ؛يراركتلا

 فوس ديدجلا فرحلا نإف زمر وأ ًافلتخم ًافرح يداعلا

 .اهلك يلصألا فرحلا صئاصخ لمحي

 (e) فرحلا نأ دجن ةيزيلكنإلا ةغللا ىلإ انرظن ام اذإ

 اذکهو .اهلک فورحلا نم 1390 لکشیو ءاعویش اهرثکآ

 زمرلا حبصپ (#) ناف .(#) زمرلا (6) فرحلاب لدبتسا اذإ
 ذئدنع .ةديدجلا زومرلا نم 1396 يأ ًاعويش رثكألا

 (#) زمرلا نآ جتنتسپ نآ ةرفيشلاو زومرلا للحم عیطتسپ
 .(ع) فرحلا عقاولا ین لثه

 hoy ةقيقد ةسارد GLA صنلل هتسارد نم يدنكلا

 ةرفشلا ةباتکلا سسآ عضوف نيمملا فرحلا راركت

 ةضهنلا لود نم ةرفیشلا ةبتک نم نیربثک تعفد يتلا

 ىلعو .اهيلع بلغتلل ةديدع ططخ راكتبا ىلإ ةيبوروألا
 ةنس ةئمو فلأ لبق ركتبا يذلا وه يدنكلا نأ نم مغرلا

 ناف ةرفيشلا كفو ربفشتلا مادختسا نم تنکم بیلاسآ

 dau Abas (cryptanalysis) “ةرفيشلا ليلحت” ةملك

 مايليو همسا لجر 1920 ماع ىلوألا ةرملل اهقلطأ دقو

(William Friedman) jlo 3 

 لحل ةيساسألا ةادألا وه نآلا راركتلا ليلحت دعي

 ءابفلألا مدختست يتلا زومرلا وأ ةيديلقتلا تارفيشلا

 ةفرعم لا ىلع رمألا دمتعي ؛ةيساسألاو ةطيسبلا ةيصنلا

 تاراهم ىلعو ءطيسب يوغل صنل ةيئاصحإلاو ةيوغللا
 .تالاكشإلل ةديج لح

 نکلو .رکب ًادیقعت رثکآ ةثيدحلا تارفیشلا دعت

 ایناطیرب نآ دجن ةيناثلا ةيطاعلا برحلا مايأ ىلإ ةدوعلاب
 تاّيجحأ عضو قيرط نع زومرلل نيللحم تدّنج اكيرمأو
 تاقباسم ترجأو ىربكلا فحصلا يف ةعطاقتملا تاملكلا

 .عرسأ اهلح عيطتسي نم

abcdefghijklmnoparstuvwxyz 

 فرح

 ىمعملا باتكلا طابنتسال هب لاتحن اممف”

 كلذ نم دجوي نأ وه ناسل يأب فرع اذإ
 ام وأ دلج ف عقي ام ردق باتك ناسللا

 عاونأ نم عون لک نم هیف ام دعنف ههبشآ
 لوألا اددع اهرتکآ یلع بتکنف «هفورح

 كلذ يلي يذلاو يناثلا ةزثكلا يف هيلي يذلاو

 ىلع Gb ىتح كلذكو «ثلاثلا ةرثكلا يف

 باتكلا ف رظنن مث ءفورحلا عاونأ عيمج

 عاونأ اضيأ فنصنف هجارختسا ديرن يذلا

 ةمسب duó fose laS ىلإ رظننف .هروص
 همسنف ةرثكلا يف هيلي يذلاو لوألا فرحلا

 ةرثكلا ف هيلي يذلاو ءيناثلا فرحلا ةمسب

 یتح ..اذکهو «تلاثلا فرحلا ةمسب همسنف

 باتکلا فورحل ةامعلا روصلا عاونآ دفنت

 . هطابنتسا دوصقملا

 يتلا "یّمَعا جارختسا ةلاسر" ف يدنكلا

 كف نع عساتلا نرقلا يف اهفنص

 :ةرقشملا لئاسرلا

 يراركتلا ليلحتلل ينايبلا مسرلا

 ةدالو بلطتت"

pdeةرفيشلا كف  

 ىوتسم ىلإ لصو
 روطتلا نم لاع

 ,تايناسللا :ىه
 ,ءاصحإلاو
 دقل .تايضايرلاو
 هذه ترفاوت

 نمز يف طورشلا
 ناك يذلا يدنكلا

 مولعلا هذه نقتي

 نع الضف ةئالثلا

 ."اهریغ
 غنیس نومیس .د )5112011 :101
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 قينجنم :راسيلا ىلإ نيميلا نم

 ةطوطخم نم «فلاذقلا قالطال

 ؛رشع ثلاثلا نرقلا نم حامرلا

 يف قينألا” باتك نم «قینجنم

 عبارلا نرقلا نم ؟قینجنلا

 10) شاکدرزلا اغبنرآ نبال یشع
f(Aranbugha al-Zardkash 

 تاذ (ةمدق ةيبرح ةلآ) ةّيباشن

 يف قينألا” باتك نم ةدعاق

 یشع عبارلا نرقلا نم ؟قینجنلا

 .شاکدرزلا اغبنرآ نبال

 ۱ و < يعرف قار اغلا

 ز ستم رب سلم رعت روع وشلا اهو حاب احرلا

 حالسلا

 لبانقلا لمش ذإ امدقتمو ًادقعم رشع ثلاثلا نرقلا ف يركسعلا ثحبلا ناك

 بتكلا مهأ نم .تاديبروطلاو خيراوصلاو عفادلاو «ةيتيربكلا لبانقلاو «ةيوديلا

 يماشلا فلوملل "ةیبرحلا بصانطاو ةيسورفلا باتك” ةيركسعلا ايجولونكتلا يف
 تاططخمو موسرلاب ءيلم باتکلا .م128091270 يماع نيب هفلأ وهو «حاّمرلا نسح

 ينطولا فحتملا يف ًاضورعم هجذومت لاز ام قثوم خوراص لوأ كلذ يف اه «حالسلا

 .نطنشاو § sLAàJls (National Air and Space Museum) وجلل

 مويساتوبلا تارتن اوروط دقف ؛دورابلا نوينيصلا فرع

 .دورابلا قوحسم تانوکم دحآ وهو «(يرخصلا حلطا)

 لوقت امكو .ةيرانلا باعلألا يف الإ هومدختسي ملل امبرو
 (w g g gl» å (Amani Zain) w“ ينامأ

L” :(BBC)يمالسإلا ماعلا انل مّدق “ What the) 

(islamic World Did for Usنآ ثحبلا رهظآ"  

 Gyak D ike bpb دق قفلسلا نيتامبكلا
we 

 . ةيران ةحلسأ لوأ à هومدختسا اعرو دورابلا

oدورابلا مادختسا نوينيصلا عطتسي  àتاریجفتلا  

 اوعاطتسا امو ,ةحيحصلا بسنلا ىلع اوعقي مل مهنأل

 غنيشت خنل ويه فلؤي مو .مويساتوبلا تارتن ةيقنت
(Huo Lung Ching)حرشي يذلا لوألا ينيصلا هباتک  

 رثكأ لبقو .1412 ماع الإ ةيراجفنإلا بسنلا ليصفتلاب

 ثدحت نم لوأ حامرلا نسح باتک ناک «ةنس ةئم نم

 تافصو ةدع فصوو «مویساتوبلا تارتن 445 نع

 رجلا ةورابلا وجسم افا

 ملاعلا انل مّدق اذام” “يس يب يب” جمانرب يف نيز ينامأ لوقت

 يف 5ورابلا ةيمالسالا شویجلا مادختسا تبثآ" :؟يمالسالا

(Baybars) uyw BE. dp >ناك هنأ 9 ماع  

 تاراکشفا كفاك dall ةارغلا ده ًاوساح ًاعالس

^ arabes ولو هقزح هيِعَرَملار هاكون * 
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 ةبيهر رصمب ةروصنملا ةكرعم يف ةقراخلا ةيركسعلا
 يبيلصلا شيجلا ةميزه ىلإ ىدأ يذلا رمألا .ةرمدمو

 .“رسألا يف عساتلا سيول كلملا عوقوو يسنرفلا

 عفادملا نإ ؛حاّمرلا نسح ريغ نم روطتتل عفادملا نكت مل
 رشع سماخلا نرقلا لولحب نوينامثعلا اهمدختسا يتلا

 تروف فحتم يف مويلا دجنو .ةفيخم عفادم تناك

Nelson Museum) Soulsندنلب (۳۵۲۶  [abusنم  

 نيتعطق يف ًالصأ كبس دقو db رشع ةينامن نزپ زنوربلا
 غلبي ذإ .هلقن ليهست لجأ نم كلذو Ely ًاعم انتبث
 .رتم 0.635 هرطقو ءراتمأ ةسمخ نم رثكأ يلامجإلا هلوط
 رطقو اتم ةثالث نم رثکآ غلبیف هدحو لیمربلا لوط امآ

 يأ كلذ لبق ابوروأ يف نكي مل .ًارتم 0.248 دورابلا نزخم

 .نيتعطق نم هليمرب نوكتي حالس

 ناطلسلا نم رمأب 1464 ماع ديدجلا عفدملا اذه كبس

 ,ةيرانلا ةحلسألاب ًادج ًامتهم ناك وهف ؛حتافلا دمحم

 راصح ءانثأ يف عفادملا عناص رمأف .عفادملاب ًاصوصخو
 اهلثم دحأ دهشي م ةمخض عفادم كبسب ةينيطنطسقلا

 فئاذق قالطإ ىلع ًارداق عفدمملا كلذ ناكو «لبق نم

 .ًادحاو ًاليم اهادم لصي ةيعفدم

 ناطلسلا هللا ناعأ :ةيبرعلاب عفدملا ةهوف ىلع بتك

 (Kamina Ali) يلع انيمك ةعانص .دارم نب ناخ دمحم

àمم 4 قفاوملا ه8 ةنس بجر رهش . 

 4x43 ءندنل فحتم ىلإ دمحم ناطلسلا عفدم ىهتنا

 عانقإل ةنس نيتس لاوط زيلجنإلا اهب ماق ةلشاف تالواحم

 ايروتكيف ةكلملا هتبلط .عفدم لا اذه مهعيب نيينامثعلا

(Queen Victoria)زيزعلا دبع ناطلسلا نم ًايصخش  

«L3T (à (Sultan Abdul Aziz)دعيو ..ابوروأل هترايز  

dinقيضم نم عفدملا لقن .اهيلإ ةيده هب ثعب  
J! (Dardanelles) Ji)!يف فحتملا يف عضوو ندنل  

 دعُي ناك هنأل ايروتكيف ةكلملا بلط ءاج امبرو .1868 ماع

 .ابوروأ يف عفدم مهآ

 حلطا نم ذخ" :دوراب قوحسم عنصتل

 لباقلا وأ) عماللا فيظنلا ضییألا يرخصلا

 نم نیترجو .هدیرت يذلا ردقلاب (باهتلالل

 فضأو امهادحإ يف يرخصلا حلم لا عض .راخف

 ىتح رانلا وق .ةوافطلا لزآ .نخست یتح

 اصلا لئاسلا بکسا مت .ًامامت لئاسلا وفصي

 الو ًابسار كرتت ال ثيحب ةيناثلا ةرجلا ف

 ران ىلع ةرجلا هذه عض .لئاسلا يف ةوافط

Boleاهعفرا مث .رثختلاب لئاسلا أدبي ىتح  

 عا فا قدساو راع نع

 ةيقنتل ةلماک ةيلمع فصی حامرلا نسح

 ةيسورفلا باتک" هفلوم ف مویساتوبلا تارتن

 ."ةیبرحلا بصانلاو

 ناک :دیبروط [Us اوعنصو خیراوص نوملسللا ینب امک
 امأو "ةکرحلا ةيتاذ ةرجفتلما ةضيبلا" یمسی خوراصلا

 یلع قلطنیل ممص راهه ًالدعم ًاخوراص ناکف دیبروطلا
 ."قرحتو ًايتاذ كرحتت يتلا ةضيبلا” يمسو ءءاملا حطس

OLS owgحئافص نم نينزخم هموسرو حاّمرلا نسح  

 یلع ءاعو الکش هداّبللاب نیمکحمو ًاعم نيتبثم ةيديدح
 ةيندعم ةداربو .طفنلاب" المت ةطسبم ةصاجإ ةئيه

 ًادّوزم ناك زاهجلاو .(يرخصلا حلما يوحت امبر) طئالخو
 نابيضقلا لمعيو ."ريبك خوراصب ناعفدي نيبيضقب

 يف ةمدقملا يف ةبرح سرغنت نيح يف نيتيليذ نيتفدك
 .ريجفتلا لبق ةيداعملا ةنيفسلل يبشخلا لكيهلا

 باتك نم «فئاذق قالطال رج قینجنم

 نرقلا نم قینجنلا يف قينألا”
 .شاکدرزلا اغبنرآ نبال یشع عبارلا

 فييكتلل ةلباق ةبوكر وذ عفدم

 يف قينألا” باتك نم «ليدعتلاو

 .شع عبارلا نرقلا نم ؟قینجنلا

 .شاکدرزلا اغبنرآ نبال



 ندنل جرب :راسيلا ىلإ نيميلا نم

«(The Tower of London)ةعلق  

 يهو ءرشع سداسلا نرقلا علطم نم
 ىلع امهلقن نكمي نيتنثا نم ةدحاو

 نيتسل عسنتو یبک لقح ىلإ تالجع

 مهتسبلأو مهتادعم لماكب ًالجر
 تاروانمب مايقلل نيزهاج ,ةيركسعلا
 ةيرافاب ةعلق ؛ةیرکسع

ui à (Bavarian Castle) 

 نوصحلاو عالقلا

 ماعلا لوح رظنا نكل ..اهيلع راصح عوقو لامتحا ةيلقعب ىنبت مويلا ندم دعت م
 جرب لثم .ةيحايس عقاوم اهنآ یلع ةلوهسب اهیل لصن اننأ دجتسو ,يضالبا تانيصحتو

(Tower of London) ندنل 

 نيقوفتم اوناك نييبوروألا نييبيلصلا نأ نم مغرلا ىلع
 ,سدقلا ىلإ اوقلطنا امدنع ةيرشبلا ةوقلاو ةريخذلاب

 نمزل مهتامجه لّمحت یلع نیرداق نوملسلا ناک دقف

 تعبطنا مهعالقو نيملسملل ةيركسعلا ىنبلا نإ .ليوط
 ةيسدنهلا راكفألا هذه مهعم اولمحف ,نییبیلصلا نهذ يف

 عالق ميماصت اودّلقو .مهناطوأ ىلإ اوداع امدنع ةيرامعملا

 ةميزهلاو طوقسلا ىلع تصعتسا يتلا سدقلاو ايروس

 جوربلا لثم ةيساسألا ملاعملا عم برغلا يف اهلثم اوديشو

 ةدعلا یوکلاو ءةيمامألا نوصحلاو «يمرلا ىوكو ءةرّودملا
 ىلع ةجّرفملا ناردجلاو ءسيراتملاو ءفئاذقلا قالطإل

 .رانلا قالطإل ةعلقلا حطس

 حالص مامأ ةيويح كراعم نويبيلصلا رسخي نأ لبق

 ةيحيسملا جاربألا مظعمل ناك ءرشع يناثلا نرقلا يف نيدلا

 نيدلا حالص جاربأ تثدحأ .ةعبرم نوصح ةيركسعلا

 اياوزلا لامهإ ىلإ ةجاحلاب ًاعابطنا نييبيلصلا يف ةرّودملا

 نارين قالطإ ىلع عجشت اهنأل ءاهنع يلختلاو ةزرابلا
 ينبتو عّبرما جربلا نع يلختلا ىلع لاثم لوأو .ةيبناج
 نمزل ىمست تناك ينلا نيدلا حالص ةعلق وه رّوّدما جربلا

 .1120 ele Cau älg (Saone) نواس ةعلقب ريصق ريغ

 يف يمرلا ىوك مدختسا نم لوأ سديمخرأ ناك امبر
 ,هنطوم ةيامحل .م.ق 200 ماع وحن ,ةنصحللا ناردجلا

 هذه تناكو .ةيلقصب (Syracuse) ةسوقرس ةنيدم

 ًادحاو ًايمار نأ ينعت ةليوطلاو ةقيضلا تاحتفلا

 وه باصي نأ ريغ نم ءودعلا ىلع ماهسلا قالطإ عيطتسي
 ءامور تانيصحت يف ًاضيأ تمدختساو .ةداضملا تاقشرلاب

 يقارعلا رضيخأ رصق يف اهوممعو نوملسملا اهنسح مث
 .عساتلا نرقلا يف سنوتب ةسوس طابر فو «نماثلا نرقلا يف

 .1130 ماع Gad يف ناك ارتلجنإ يف اهل مادختسا لوأو

 ناردجب روصحم yoo (barbican) يمامألا نصحلا

 .سيئرلا يعافدلا رادجلا مامأ ةعلقلا لخدم ىلإ فاضي



 نیعفادطا حنه امک ءةعلقلا ىلإ ودعلا لوخد رخؤي ناكو
AT Tesنآ نکمو .ربص ناکم ىف قيسامللا رصعل  

 .اهلك بناوجلا نمو ىلعألا نم ذئدنع ودعلا مجاهي
 باب” ةيبرعلا ةملكلا نم ةذوخأم (طهإطiءه») ةملكو

 .ةبقثمما ةباوبلا يآ “ةراقبلا

 ىلإ نودوعي نويبيلصلا ناك امنيح رشع يناثلا نرقلا يفو

 ,نیملسم نیا مهعم نوبحطصی اونا ام ابلاغ مهدالب
 قیبوروأألا عالقلا تاعافد يف ملاعملا هذه نونبپ اوناکف

 ناك ةيبيلصلا بورحلا ءانثآ يف ملسلا تارتف لالخو

 نییبیلصلل نوقفارطا نوژانبلاو نویرامعلا نوسدنهلا

 مهتانیصحت نویّلحما نوملسلا ممصی فیک نوبقارپ
 .مهنم نوملعتیف ءاهنونبيو

 ,مهتشيعم اوبسكي نأ نييحيسملا نيئانبلا ىلع ناكو

 مهضعب نورجأتسي نوملسم لا ناكف «ملسلا نمز ًاصوصخ
 .ةديدج تاشنم ءانب يف وأ ةمئاقلا تاشنملا حالصإل

 Uo figs 6d (Eudes de Montreuil) سيدوي ةياكحو

 سيول سيدقلا ةقفرب ناك ذإ ,ةفداصلا هذه لثم رهظت

(St. Louis)يماع نيب ةيبيلصلا تالمحلا ىدحإ يف  

 .صربق يف مث نمو ءافاي يف لمعو 12549 8

 ءانبلا لخاد ةدناس ةدمعأ كلذك نوملسملا مدختسا

 سدنهملا نع ةينقتلا هذه اوذخا .ناردجلا زيزعتل
 (Marcus ويلوب ويفورتيف وكرام ينامورلا يرامعما

 اكع ءانيم ناردح تينبو .اهوروطو (17161:0051115 1110

isنولوط نب دمحآ صم مکاح ناکو .ةدمعألا هذه , 

 دصيل لكش ىوقأب 883 ماع ءانيملا كلذ ءانبب رمأ يذلا وه

 ةيبشخ مئاعد تلخدأ كلذل .ءادعألا تامجهو جاومألا

 نيهجولا طبرل «موبلا ذالوفلا مادختساک ,رادجلا ءانب يف

 هذهاوملعت 1103 ماع اکع نییبیلصلا لالتحا دعبو .اعم

 AUS ةيرکسعلا ةيرامعلا مهتسدنه یف اهولخدآو ةينقتلا
 4 Lud 31218 els (Caesarea) تئشنأ يتلا

 ,ةيمالسإلا تاعافدلا ماعم نم ًاملعم قالطإلا ىوك دعت

 نم ةئتان سيراتم يف تاحتف ىوكلا هذه تناكو

 ترهظ ام لوأ .مهيمجاهم ىلع طفنلاو ةراجحلا نوقليو مهماهس اهنم نوعفادملا قلطي فوقسلا
 تلخد مث ءايروس يف ةفاصرلا برق ريحلا رصق يف 729 ماع ةيركسعلا ةيرامعملا ةينقتلا هذه

 بلق دراشتير اهانب يتلا (6[052د1 ©1112:0) راليج ةعلق يف ًالوأ یشع يناثلا نرقلا يف ابوروأ

 شتيورون ىلإ تلصو مث .ةيبيلصلا ةلمحلا نم هتدوع ىدل (Richard the Lionheart( دسألا

ele (Norwich)نویبیلصلا راعتسا .تاونس تس دعب (۷۷1066506۲) رتسشتنیو یلاو 7  

 .يمالسإلا ماعلا نم «ةيعافدلا راکفألا نم اهربغک ,ةركفلا هذه نودئاعلا

 ةيرجحلا تامیلثتلا نم ةلسلس دعت عالقلا حوطس یلع ةجّرفملا ناردجلا وأ ةجّرفملا تافرشلا نإ

 نيعفادملل ًءاطغ لصألا يف رفوت تناكو «ينابملاو راوسألا يلاعأ ىلإ فاضت ةعوفرم ةيرجح عطاقمو

 كلذك ةينقتلا هذه تلخد .ةفرخزلا نم عونك مدختستف ثيدحلا رصعلا يف امأ ءراوسألا نع

 ناردجلا وأ تافرشلا هذه نيب ريبك هباشت كانهف ؛نييبيلصلا ةدوع عم رشع يناثلا نرقلا يف ابوروأ
 (Norfolk كلوفرون $ (Cromer) رمورك ةسينكب رشع سماخلا نرقلا يف تفرع يتلا ةجّرفملا

 yall (à ةينبألا ضعب نيبو '443.2] ($ (Palazzo Ca (Venice) 070'0) وروداك وزالابلاو

 نرقلا نم رهزألا عماج كلذكو ءرشع ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعي يذلا فسوي نيدلا نيز عماجك
 .يلاوتلا یلع یشاعلا

 يرجي ناك ذإ ملسلا نم تارتف اهتللخت نکل .ةيماد تناک ةيبيلصلا بورحلا نآ نم مغرلا یلعو

 ناکفّألا هذه لاقتنا ينعي عساو قاطن یلع سانلا لقنت نآ امک .اهنع ثيدحلاو راكفألا لدابت

 .برغلا ىلإ ةيقرشلا ميهافملا ةرجه ىلع دعاس يذلا رمألا

 .ناريإب ءزاريش يف ةعلق جرب Jas: $ (Podzamcze) يشتمازدوب يف رؤدم جرب



 داصتقالاو يعامتجالا ملعلا

 ةديدع قرطبو .نييكيسالكلا ةيمالسإلا ةراضحلا ءاملع رخآ دحأ نودلخ نبا ناك

 رايهنا ىلإ تدأ ىتلا تاريغتلا هتايحو هترسأ ةصقو هتاباتك سكعت ةيلاع ةقدو

 »1406 ماع ةرهاقلا ىف ىفوتو م1332 سنوت ىف نودلخ نبا دلو .ةيمالسإلا ةراضحلا

 نأ بقاثلا هركفو ةينغلا هتايح لضفب نمت هنكل «برطضم رصع يف شاع هنأ يأ

 .ةراضحلا رايهنا ىلإ تدأ يتلا فورظلا نياعي نأو تاعمتجملا لالحنا لماوع مهفي

 عم نودلخ نبا ةايح نم ةريخألا تاونسلا نمازتت ةيفيك ىلإو نيفلتخملا ةازغلا ىلإ رظنلاب نودلخ نبا أدب
 ةراضحلا يف ةيكيسالكلا مولعلا رايتل ةريخألا لحارملا هدادجآ ناک .تاوزغلا هذه لثمب مهسفنأ هفالسأ رثأت

 نوملسملا رسخ رشع سماخلا نرقلا لولحبف ؛ةيمالسإلا اهلتحا امدنع م1248 ماع ىتح ةيليبشإ يف نوميقي :

 ,يلوغلاو يبيلصلا وزغلا نوناعی اوژدبو ءینابسو ةيلقص ̂ | lonas مهنطو نع اولختف ,نابسالا نویحیسلا نودلخ نبا ماقا
 .(ةيلاحلا سنوت) ةيقيرفإ ایقیرفا لامش يف

 EUM أ .يمالمبل برغلا d ةينغ ةيركفو ةيسايس ةايح دعب ةرتفلا ىضقو
 meg dudo eal ee ,هترسأ هتعبت مث 1382 ماع رصم ىلإ نودلخ نبا لحترا هتايح نم ةريخالا

 يذلا بكرملا قرغ ذإ ؛ىرخأ ةثراك ةيحض تعقو اهنكلو ,ةرهاقلا ىف
 .ةيردنكسإلا ىلإ هلوصو لبق اهلمحي امكتسا ثيح

dika aliةريهشلا هتعئار بتك .ناسنإلا ملعو ةيسايسلا  

 مولعلاو ةفسلغلاو خيراتلاو داصتقالاو عامتجالا

 هباتكل يرظنلا لخدملا دعت يتلا “ةمدقملا” ىف امب ,یربکلا

 ربخلاو Az ناویدو ربعلا" لوطلما يخيراتلا ۱ ۱ ةعجارم كلذ

 مهرصاع نمو ريربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف a ”ةمدقملا“

 ءنثآ ق اهبتک دقو ربکألا ناطلسلا يوذ نم اهيف ضرع يتلا

 نم هبوره دعب ءرئازجلاب دامح ينب ةعلقب هتماقإ ةيرظن ئدابم
 7 دعاوق تسرا

 يذلا عامتجالا
n 

 هنلمسلت

 ."يرشبلا نارمعلا

 .نودلخ نبال ةثيدح ةينف ةروص

 ضرعتسپ .ةيسايسلا تابارطضالا ببسپ ساف

 ًاقبمعو ًالصفم ًالیلحت "ةمدقلا" ف نودلخ نبا

 CULL as IV pide يمالسالا عمتجملل

ag dlةيرشبلا تاعمتجملا ضوهن عبتني 63  

 .ةراضحلا خيرات ق اهطوقسو



 ةدايقب ةرمدم ةمجه ربكأ ىلإ يمالسإلا ماعلا ضرعتو

 lge özi نبا دهش دقو (Tamurlane) كنل روميت

 .فمجهلا كلت نم

 يف حجن ةیسامولبدلاو ءاضقلا يف هلمع تابلطتم مغرو

 ةيخيرات تافلؤم ةدع فّئصف .ةيمداكألا هثوحب ةعباتم

 ell يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا” باتك اهسأر ىلعو

 ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا
 يفو .لوألا همسق .ةريهشلا “ةمدقملا” لثمت يذلا “ربكألا

 ملع يف هتيرظن حيتافم نودلخ نبا ضرع “ةمدقملا”
 يذلا نارمعلا ملع ئدابمو خيراتلا يف هتفسلفو «ةراضحلا

 .ايجولويسوسلا وأ عامتجالا ملعل ىلوألا تاصاهرإلا لثمي

 à ًاباطخو ,ةقالمع ةلواحم نودلخ نبا “ةمدقم” دعت

 بيترت نإ :لوقت ةركف اهيف [eS cuu يلاعلا خیراتلا

 دلب يأ نمو «عئاقولاو قئاقحلا هذه رسفي نم ىلع
quss Seleةركفلا هذه قّبطو .اهتيدايح ىلإ ةفاضإ  

 لاز امو «خيراتلا ةباتكل ًايروث ًاجهنم كلذ ناكف ALS يف

 ًاضفر ضفر دقل .مويلا ىتح هجهنم نوعبتي نوخرؤملا
 .ةققدملا ريغو ةتبثملا ريغ قئاقحلاو زيحتلا بولسأ اعطاق

 ,ةيعامتجالا مولعلا ىلإ ًاديدج ًامراص ًادعب كلذب لخدأف

 لبق تاشقانملاو تاراوحلا هيلع موقت ًاساسأ كلذب ًاعضاو

 .ةيملع عئاقو وأ ءارآ اهنأ ىلع عئاقولا وأ ءارآلا لبقت نأ

 :ةريهشلا ةليوطلا ةمدقملا دعب ماسقأ ةتس باتكلا نمضت

 هطامنأ يف ًامومع عمتجملا عم لماعتي اهنم لوألا مسقلا
 .ةرضحتملا ضرألا قطانمو .يفارغجلا هعزوتو .ةعونتملا

 كلذ يف امب «ةيودبلا تاعمتجملا يف يناثلا مسقلا رظنيو

 نع ثلاثلا مسقلا ثدحتيو .ةرضحتملا ريغ لئابقلا

 بتارملاو ةيويندلاو ةيحورلا ىوقلاو ءافلخلاو «تالالسلا

 تاعمتجم صئاصخ يف عبارلا مسقلا ثحبيو .ةيسايسلا

 فرحلا سماخلا مسقلا جلاعيو .ميلاقألاو ندملا يف رضحلا

 ةطشنألا نم كلذ ريغو ..شيعلا ليصحت قرطو نهم او
 تافينصتلاب سداسلا مسقلا متهي نيح يف «ةيداصتقالا

 ذنمو .ملعتلا بيلاسأو سيردتلا قرطو «مولعلل ةفلتخملا

 نوسرادو نوخرؤم باتكلاب متها رشع عساتلا نرقلا

 همجرت دقف .ةيللاعلا تاغللا فلتخم ىلإ لقُنو ,نویبرغ

 نودلخ نبا عبتا
 ةباتكل ايروث اجهن
 لاز امو خيراتلا

 نوعبتي نوخرؤملا

( NS WAS, M 

/ / o. mM 



 نودلخ نبا باتك نم يناثلا مسقلا

 لصألا وذ يكيرمألا خرؤملا 1957 ماع ةيزيلجنإلا ىلإ .ةيودبلا تاعمتجملا سردي

 ;JU355s (Franz Rosenthal) 51,3 يسورلا

 يتلا كلت اهرهشأو نودلخ نبا تايرظن لضفأ نمو
 هذه تناكو ءاهطوقسو تاراضحلا ضوهنب قلعتت

 مولعلا ةضهنلو ةثيدحلا خيراتلا ةفسلفل ًاساسأ ةيرظنلا

 يراضحلا رايهنالا روذب نمكت فيك حضوأ ذإ ,ةيعامتجالا
 .اهدر نكمي ال ةفصب ةيناسنإلا تاعمتجملا يف يفاقثلاو

 مافرلا دح ىلإ ًايعيبط ًاروطت ةفاقثلاو ةراضحلا روطتت

 ىلإ ًاقوسفو ًاداسفو ايقالخأ ًالالحنا جتني هرودب وهو
 ناك يذلا عمتجملا لالحناب يهتنيو لكآتلا اهب لحي نأ

 عراستتو ًايجيردت داسفلا هيف بدي مث «قبس امیف ًامیلس
 .لاوزلا وحن هاطخ

 شكأ ةلصفم ةروصب ةيعامتجالا هتيرظن حرشي مث

 أدبي ةلود ىتح وأ ةيعامتجا ةعامج ضوهن نأب ًايحوم
 نماضتلا حور يهو قيبصعلا" هامسآ يعامتجا موهفم

 ةداقلا نآ یریو .ةلیبقلا لثم ةيرشب ةعامج ین يعامجلا

 یلع مهتردقم لضفب نوزربپ رثاشعلا ةداقو نييسايسلا

 نودیفتسپ يلاتلابو .مهسفنآ یلع ةعومجلما رعاشم زیکرت
 یدل .ةوقلاو ةطلسلا باستکال ةعومجلا ةعزن نم

 يف عسوتلا وحن كرحتلا ًادبی ةيسايسلا ةنميهلا قیقحت

 .ةلالسلل ةعومجملا معد فعضي يذلا رمألا ءيضارألا

 معد ةرود ءدب ىلع ةمالع دعي اذه نأ كلذ نم مهألاو

 ركنتتف :لايجأ ةثالث قرغتست يتلا ةلالسلل ةعومجملا

 لعتشت نيرخآل ةسيرف مهتكلمم عقتو ءاهيديؤمل ةلالسلا

 نبا ىريو .ةدسافلا ريغ ةيوقلا ةعامجلا رعاشم مهيف

 ضهنت ؛ةيرود ةعيبط ةراضحلل وأ عمتجملل نأ نودلخ

 ىلإ لصتو .ةدايسلاو ةيامحلا ىلإ ةكرتشملا ةجاحلا ببسب
 ءاهتالاح ىوقأ يف ةيعامتجالا طباورلا نوكت امدنع ةورذلا

 طباورلا هذه فعضت امدنع كلهتو طاطحنالا لبق

 .راهدزالا نمز يف داسفلاو ميقسلا سفانتلا ببسب

 يف ةلصأتملا ةمادهلا ىوقلل ىّدصتي يذلا ديحولا ءيشلاو

 مالسإلا نإ :لاقف .نيدلا وه نودلخ نبا رظن يف ةمأ لك

 ىلع ًاباوج هاطعأو امئاد ًايحور ًانومضم عمتجملا حنم

 ةرورض نيدلا نأ ىري ناك اذلو ؛ةايحلا لئاسم عيمج

 .ًاقح ةلاعفو ةدحوم ةلودل ةقلطم

 ةيرظنلا يف هنامز ىلع ًامدقتم نودلخ نبا ناكو
 Adam) Cusw مدآ لبق جتنتسا دقف .قیداصتقالا

 راهدزالا ردصم وه لمعلا نآ نورق ةعبرآب (هصناط

 ةعارزلا يف لخدلل رشابملا ردصللا نيب رّيم امك .ٌومتلاو

 نيمدختسملل رشابملا ريغ لخدلاو .ةراجتلاو ةعانصلاو
 تاموهفلا هذه ودبت .صاخلا عاطقلا يفظومو نیبندلا

eslلبق ًايرقبع ًاراکتبا تناک اهنکلو .ةيهيدب اهنأكو  

 ele ىلإ قيرطلا تدهمو «تلخ ةنس ةنمتس نم رثکآ
 كالهتسالاب ةلصلا تاذ هجذامنو ييمالكلا داصتقالا
 .ةعفنطاو ةفلكلاو بلطلاو جاتنالاو



 يف ةيبرغم ةعلق راثآ :نيميلا

 ىوقلا نودلخ نبا حرشي .اينابسإ
 يهو ءةراضحلا نمض ةككفملا

 .اهطوقس يف مهست يتلا ىوقلا

 نبا باتك :نيميلا يف تحت

 ác MALI نودلخ

 ظفحل نواعتلا ىلإ ةيرشبلا تانئاكلا جاتحت”

 مهلمعو .ةيعيبط ةروصب كلذل ةزهجم يهو عونلا

 ةيداملا ةدعاقلا داجيإل اهنوكلمي يتلا ةليسولا وه

 رشبلا شيعي امثيحو .تاعامجو ًادارفأ مهدوجول

 حسفيو ًانكمم ةطشنألا ماسقنا حبصي ةريبك دادعأب

 .ةايحلا تالاجم يف نيسحتو ربكأ صصختل لاجملا

 ام لکب (ةفاقث وآ ةراضح )"نارمعلا" يه ةجيتنلاو

Go ydكلذ نكلو .ةيركفو ةيدام تازاجنا  BIH 

 هتاذ دحب لمحي ىذلا ةحارلاو هافرلا وحن ليم

 رامدلا روذب

 .رشع عبارلا نرقلا يف نودلخ نبا ةمدقم نم ةرصتخم
:d and introduced by Franz Rosenthal ̂  

With a new introduction by Bruce B. Lawrence 



 .ديرب تالقان مئامحلا تناك

 او دي !زبلا ماظن
- 
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Js اسرل 
EE 277ا  

RUيف لئاسولا  mنه لئامرلا لاضيإ  " J aeوأ ديلاب "  
 يلساللاو فتاهلا وآ مالعألا وأ ناخدلاك دعب نع تاراشإلاب وأ رويطلا مادختساب

 هرفوي امو «بوساحلاو

 هبشي امبر ةميدقلا تالاصتالا يف ريبك راكتبا ثدح

 مدختسا امدنع دادغب يف كلذ ناك ؛مايألا هذه تنرتنإلا

 SY ةعزن اوظحال نيح «لجازلا مامح نويسابعلا ءافلخلا

 تحبصأف .ناك امثيح هنطول ةدوعلا بح يف هعاونأ ضعب

 هاجتا ًامناد وه .دحاو هاجتا يف ةنكمم ةيديربلا ةمدخلا

 ةنّيعم رويطل ةيئاقتنا ةيبرت لضفبو .ةدعاقلا یا ةدوعلا
 ناطلسلا مايأ ًاصوصخ «لجازلا مامح لامعتسا روطت

 رهاظلا دبع نبا وه ًاملسم ًاماع نا یتح ءسربيب يولمملا
Wiفلآ وحن تدجو هنآ رکذو .لجازلا مامح نع ًاباتک  

 زکرطا ؛ةرهاقلا ةعلقب مامحلا جاربآ ی ةمامح ةثمعستو

 .نمزلا كلذ ین تالاصتالل سیئرلا

 .رتیوتلاو كوب سیفلا لثم ينورتکلالا دیربلا نم
 ةياكح یشاعلا نرقلا نم يمالسالا خرؤما «يريونلا يوري

 تاذ بغر يذلا زعلا نب هللاب زیزعلا يمطافلا ةفيلخلا

 يذلا عونلا نم ايصارقلا لكأي نأ ءةرهاقلا يف وهو «موي

 ىلإ لجازلا مامح عم بلطلا لسرأف .ةيكاطنأ يف ومني
 ةدحاو لک ةمامح ةنم تس تقلطأ كانه نمو .كبلعب

 ىلإ طوبرم يريرح سيك يف ايصارقلا نم نيتبح لمحت
 ىلإ تمّدُق ءةبغرلا هذه ءادبإ نم مايأ ةثالث دعبو .اهقاس

 ةجزاط ايصارق ةبح اتئمو فلأ اهيف ةريبك ةساط ةفيلخلا
 .صاخ “يوج "Ayo - و «نانبل نم



 ةيطاع ةيلست هتيبرتو لجازلا مامح مادختسا حبصآ

 ناک اذه عمو .ءامسلا ةقباستما مئامحلا بوجت ذإ

 مدختساف ءابوروأ يف برحلا نمز ةيلمع ةفيظو مامحلل

 -ةیسوربلا برحلا ءانثآ ین سیراب ترصوح امدنع دیربلل
ele (Franco-Prussian War) 4.5 J)1871-1870 . 

 لعج رهشلا فصنو رهشأ ةعبرأ ماد يذلا راصحلاف

 ناکف ..ةداتعلا لئاسولاب لئاسرلا لاصیا لیحتسلا نم

 لجازلا مامح نمزلا كلذ يف ديحولا حجانلا بولمألا

 .ةصاخلاو ةيمسرلا لئاسرلا فالآ لمح يذلا

 دنهلا يفف .لئاسرلا لقنی يذلا وه طقف مامحلا نکی مل

 یا لئاسرلا نوذخآپ نیئاذعلا لاجرلا نم ةاعس ناك
 حرشیو شع عبارلا نرقلا يف يهلد يف ملسملا ناطلسلا

 لجر لمحي” :هلوقب ةيلمعلا هذه ةطوطب نبا ةلاحرلا

 ةفاسمل ةعرس ىصقأب ودعي ةيساحن سارجأ هسأر يف ًابيضق
 يناثلا لجرلا دعتسي سارجألا عامس ىدلو ءليم ثلث
 قرش ىصقأ نم ةلاسرلا تناك !aback فو .“ديربلا ذخأل

 .مايأ ةسمخ يف ةمصاعلا ىلإ لصت دنهلا

 ًاقرط دجو ءقيمالسالا دالبلا ربع رفاس يذلا ةطوطب نباو
 نم ةعفد ثعب دقف ؛لئاسرلاو علسلا لاسرال ةيرقبع

 هب قثو «ةکم ی هیقل رجات عم قشمد يف هنبا ىلإ لاملا
 نم مغرلا یلعو diag daib هتدلب نم ملسم هنأل
 L law مهضعبب لاصتا یلع اوناک دقف ,سانلا دعابت

 .نامزلا كل اپجولونکت نم مهیدل رفاوت

 كلت يه يمالسإلا ماعلا يف ديربلل ةسسؤم مهأ لعل
 يفف .1539 ماع ينوناقلا ناميلس ناطلسلا اهسسأ يتلا

 تاطحم تعزوت هنامز يف ًاديرف ربتعي يذلا ماظنلا اذه
 ثيح ةينامثعلا ةلودلا ءاحنأ فلتخم يف “لزانم” یمست

 لوبنطسإ تناك .“يجلزنم” ىمسي ديرب يعاس اهيف ميقي
 طبضلا ديدش ديربلا ناكو قرطلا نم ةكبشلا هذه زكرم
 .ندملا دعبأ نم لئاسرلا لصوي ةعرسلاو نامألاو

 ايصارق يمطاف ةفيلخ مّلست ةنس فلأ لبق

 اهنم لك .ةمامح ةئمتس مادختساب ةجزاط

 !ناتيصارق هيف ًايريرح ًاسيك لمحت
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 قلخ يذلا وهو“
 راهنلاو ليللا
 رمقلاو سمشلاو
 كلف يف لک

 ءایبنألا ةروس «میرک نآرق)
CEN 

 نوكلا :عباسلا لصفلا

 ملعلاو ةفسلفلاو اقيسوملاو رعشلا ناسنإلا مهلأ نوكلا موهفمو ءامسلا رظنم
 .رحاسلا ريثأتلا اذه نم نوملسملا نثتسُي ملو ,نينسلا فالآ ذنم

E E E E TE TET RET TONE 
 ةفرعم ىلإ ةجاحب اوناك .ةصحاف نيعأب ءامسلا نوملسملا ءاملعلا بقار اهتاذ ةرتفلا
 هاجتا ةفرعم ىلإ جاتحتو ,سمشلا عقاوم ىلع دمتعت يتلا ةيمويلا تاولصلا تاقوأ
 موقت يتلا دايعألاو مايصلا ديدحت ىلإ كلذك اوجاتحاو ءيفارغج ناكم يأ نم ةكم

 .يرجهلا ميوقتلا يف رمقلا ةرود ىلع

 خيراتلا يف ةديدج ًادوهع تعنص تافاشتكا نوملسملا ققح عفاودلا هذه لضفب

 ,رمقلا ةكرحل “ثلاثا نيابتلا" لو ءانترجم جراخ موجنلا ماظنل p لوأك ءركفلاو
 تاركلا تاودألا هده تلمشو .ثيدحلا كلفلا ملع دعاوق تسرأ تاودأ اوروطو

 تاقلح نم ةفلؤم ةميدق ةيكلف ةلآ :ةقلحملا وأ قلحلا تاذ) تاقلحملاو ,ةيوامسلا
 ,ةينوكلا تابالرطشألاو ,(ةيوامسلا ةركلا يف ةسيئرلا رئاودلا عقاوم لثمت

 لبق هلك كلذ ادب .(قیوامسلا مارجألا عافترا سايقل ةلآ :ةيسدسلا) تاّيسدسلاو

 .ةقيقد ةيکلف لوادج لوآو دصرم لوآ عم نماثلا نرقلا ةياهن

 يف نیروخذملا ةزرابلا ةيمالسبلا لوقعلا باحصأ نم ءاملعلا ءدلؤه مويلا ركذتن

 ادن ںیتسو ةسمخو ةثم نم رثکآ دجنف ءامسلا یلا انراصبأ عفرن نحنو ,باتكلا اذه

RRمهءامسآ لمحت رمقلا قطانم ضعبو لب ,ةيبرع م  



 كلفلا ملع

 ةجاح كانه تناك ؟ءامسلا ىلإ رظنلا يف ليوط تقو ءاضق ىلإ نيملسم ا اعد يذلا ام

 فصتتنم يف ءامسلا يف سمشلا عقوم بسح ةيمويلا تاولصلا تاقوأ ديدحتل ةيلمع

 نوملسملا ناك امك .ءاشعلاو رجفلا قالص تقو ديدحتو «برغلاو رصعلا فو راهنلا

 تايآ نمضت ميركلا نآرقلا نإ مث ..يفارغج ناكم يأ نم ةكم ةهج ةفرعم ىلإ ةجاحب
 ىلع يرجهلا ميوقتلا ديدحت زفح امك .اهفاشكتسا ىلإ اعدو تاوامسلا نع ةريثك

 .باسحلاو ةبقارطا بلطتي يرمق ميوقت هنأل كلفلا ملعب مامتهالا

 قفو روهشلا هيف ريغتت ءيرمق ميوقت يمالسإلا ميوقتلا
 ةيؤرب يرمقلا رهشلا أدبي ذإ ؛هعقاومو رمقلا راوطأ

 .كرابلا ناضمر رهش ةيادب ةفرعل ًادج مهم اذهو .لالهلا

 ملع حبصآ ةیعامتجالاو ةينيدلا زفاوحلا هذه نم ًاقالطنا

 نم رثکآ لبق ءاملعلا دنع سیئر مامتها عضوم كلفلا
 ناك .ةديدع نورق لالخ مامتهالا اذه رمتساو «ةنس فلآ

 سوناتنومویجیر لثم - ةضهنلا رصع ی نويبوروألا ءاملعلا
(Regiomontanus)نرقلا نم یکلفو يضاير ماع 525  

 مهرداصمم ةيمالسإلا بتكلا ىلع نودمتعي -رشع سماخلا
 یف رارمتساب (Copernicus) سوكينربوك ريشي نيح يف

 (De Revolutionibus “ةيوامسلا كالفألا نارود” هباتك

GLI! J! (Orbium Coelestiumنییکلفلا يلاقرزلاو  

 .رشع يداحلاو رشاعلا نينرقلا يف اشاع نيثللا نيملسملا
at sرطاشلا نیا نم رکلا راعتسا هئاب ارغؤم . 

 ديب ةيقرش دصارم § ترج ةيکلفلا تافاشتکالا مظعم

 يلفلا ثحبلل ًامهم ًازكرم تناك اينابسإ يف ةلطيلط نأ

 .ةنس ةئمنالث ةدم

 عبتتل فثكم يموي طاشن ىلع موقت ءامسلا ةبقارم تناك

 ىلع كلذ دعاسف ءاهراسم يف بكاوكلاو رمقلاو سمشلا

 قلعتت تامولعم نع رفسأو ,ةقيقد تایطعم دیدحت

 اهتاسايق تناك يتلا بكاوكلل ضرعلاو لوطلا طوطخب

 ةيمداكأ عساتلا نرقلا يف دادغبب نومأملا ةفيلخلا أشنأ

 نم 34e اهيف مجرت “ةمكحلا تيب” يه ةيركف
 يف اهنع ديزملا ةءارق كنكميو .ةميدقلا تاطوطخملا

 ىلإ تمجرت يتلا بتكلا نيب نمو .“ةسردملا” لصف
 «سويملطبل “”يطسجملا” وأ “مظعملا باتكلا” ةيبرعلا

 هيف رودت يذلا نوكلا هيف فصي «یناردنکسالا يلفلا

 حبصأو .ضرألا لوح موجنلاو بكاوكلاو رمقلاو سمشلا
 ملعل ًاساسأ (برعلا ءاملعلا دنع فرع امک) "یطسجلبا"

 نوملسما روط كلذ عمو .ةنس ةئمسمخ ىدم ىلع نوكلا

 لقح يفو .اهوزواجتو فلؤم لا اذه يف تايضايرلا بيلاسأ



 كلفلا ملع روطتل ةيرهوجلا تاودألا رفو ةيمالسإلا دالبلا

àةيبوروألا ةضهنلا رصع . 

 تاوامسلا ةسارد لقح يف نييكلفلا ءاملعلا نم ريثك مهسأ

daS bgalءاملع هيلع دنتسا يذلا ساسألا اوعضوو  

 كلفلا ءاملع نم اوزرب نيذلا نيب نمو .دعب اميف كلفلا
 :ةيتآلا ةريهشلا ءامسألا ركذن

 قوتملا Albategnius مساب برغلا يف فورعملا .يناتبلا

 "The Sabian) "Lal es JI باتك بتك :م929 ماع

 نمضتو .هدعب نورق ةدع ريبكلا هرثأ هل ناكف ( 5

 لوط باسحو ةديدجلا رامقألا تيقوت كلذك هلمع

 فوسخلاب قينتلاو dasal ةنسلاو ةيسمشلا ةنسلا

 ءايشألا عقاوم يرهاظلا ريغتلا ةرهاظو فوسكلاو

 ركتبا نكي مل نإ -عاشأ امك .ةيوامسلا مارجألا ةصاخو

 قأو مويلا ةلمعتسم ا ةيثلثلا بسنلل ىلوألا غيصلا -ًالعف

 مدختست تناك يتلا سويملطب تايرظنل ةداج لئادبب

 ققح امك .نيحلا كلذ ىتح ةسيئر ةيكلف ًالامعأ اهفصوب

 وأ ءاهجوأ يف سمشلا ةكرح نأ نّيِب امدنع ًامهم ًافاشتكا

 ىصقألا اهدعب يف نوكت امدنع موجنلا نيب سمشلا عقوم

 دقف ؛سویملطب نمز يف تناك امك تسيل ءضرألا نم
 65 لوطلا طخ دنع سمشلا يردنكسلا سويملطب عضو

 .ةجرد 82 لوطلا طخ دنع اهدجو یناتبلا نکلو «ةجرد

 نحنو .تاسايقلا ةقد مدعب قرفلا اذه للعي نأ نكمي ال

 ماظنلا كرحت ببسب ثدح قرفلا اذه نأ ملعن مويلا
 ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا نكمي الف .ةرجملا يف يسمشلا

 .ًادئاس ناك امك نوكلا زكرم يه ضرألا نإ انلق اذإ

 لبق .م1048و 973 يماع نيب ينوريبلا شاع :ينوريبلا

 ًاقلطنم اهروحم لوح ضرألا اهبجومب رودت يتلا ةيضرفلا
 طيحم بسحو «تاوامسلا ف ةيرهاظلا تاكرحلا ريسفتل

 حطس ىلع ةطقن يأ نم ةكم هاجتا ًايملع تبثأو «ضرألا

 las Le ًالمع 150 هلمجم ام بتک امك .ةيضرألا ةركلا

 .طقف تس ىوس اهنم قبي مم ءكلفلا ملع يف ةلاقم 5

 اهدشأو ةبترم اهانسأو ةلزنم مولعلا فرشأ نم نإ“
 دعب ,لقعلل ةضايرو مهفلل ةيكزتو رظنلاو ركفلل ًاديدحت
 ملع ,نيدلا عئارش نم هلهج ناسنإلا عسي ال امب ملعلا
 ميظعو ظحلا ميسج نم كلذ يف امل ,موجنلا ةعانص
 لوصفو تيقاوملاو روهشلاو نينسلا ةدم ةفرعمب عافتنالا

 نیرینلا عضاومو اهناصقنو راهنلاو لیللا ةدايزو نامزالا
 معنا نم كلذب كردي ام ىلإ بكاوكلا ریسمو امهفوسکو
 هنك ةفرعمو ديحوتلا تابثإ نم هيف ركفلا ماداو رظنلا
 .”هعنص فيطلو هتردق ليلجو هتمكح ةعسو قلاخلا ةمظع
 باتكلا ٌرّدَص “يباصلا جيزلا” «يناتبلا دمحم



 نرقلا يف ةيناث ةايحلا ىلإ ديعأو «قيرغإلا عم تام كلفلا ملع نأ نوريثكلا دقتعي

 یشع سماخلا نرقلا ق يدنلوبلا ييلفلا سوکینربوک دی یلع رشع سماخلا

 دعت يتلاو " يسمشلا ماظنلا زکرم يه سمشلا نإ" ةلئاقلا ةيرظنلاب روهشماو

 .تیدحلا كلفلا ملع ةيادب

 نوکت نآ ةفداصلما باب نم سیل هنآ نییکلفلا نم نوریثکلا دقتعی le ةيأ ىلع

 رطاشلا نبا اهدعآ يتلا جذامنلا عم ًایضایر ةقباطتم بکاوکلاب ةقلعتلا هتیرظن

 يناتبلا ةلاقم یلع ًاريثك دمتعا سوکینربوک نآ فورعلما نم .نمزلا نم نرقب هلبق
 .بکاوکلا لوادجو موجنلا نع ةروصم تانایب تنمضت يتلا ةلماشلا

 يف اهيلإ راشي سوكينربوك لبق نوملسملا اهفشتكا يتلا ةيضايرلا تاركتبملا نإ

 .ةتباث ةيرثاد تاعرسب رودت لوطلا ةتباث ةهجتم ًاطوطخ اهفصوب مولعلا خيرات
 قرفلاو .سوكينربوك اهمدختسا يتلا كلت عم ةقباطتم تاركتبملا هذه دعتو

 نيح يف ماعلا زكرم يف ةتباث تناك مهدنع ضرألا نأ وه امهنيب مهملاو ديحولا

 كلذک سوکینربوک مدختسا .سمشلا لوح رودت اهنآ ضرتفا سوکینربوک نآ

 رظنملا فالتخا اهب ساقي يتلا ةرطسملا لثم ءيقرشملا كلفلا ملعب ةصاخ تاودآ

 يدصرم يف ًاقباس مدختست تناكو ءبكاوكلا عقاوم يف يرهاظلا فالتخالا وأ
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 براقت ةدم لالخ ةيكلف ًاداصرأ ىرجأ :سنوي نبا

 ًاريبك ًابالرطسأ مدختسا :م977 ماعب ًءادتبا ةنس نيثالثلا

 قلعتت دنب فالآ ةرشع نم رثکآ نود .رنم 1.4 وحن هرطق

 .دوقعلا كلت لالخ سمشلا عقوه

 نرقلا يف شاع سراف دالب نم يكلف :يفوصلا نمحرلا دبع
 نم “موجنلا” مسق يف هنع ديزملا ةءارق كنكمي .رشاعلا

 .لصفلا اذه

 .هئافلخو نومأملا دهع يف نييكلفلا دحأ ناك :يناغرفلا

 ةنماكلا ةيضايرلا ةيرظنلا حضوي بالرطسألا نع بتك
 ئطاخلا يسدنهلا بيكرتلا ححصيو ةادألا هذه ءارو

s yold Gil (Nicolaus Copernicus) wg pgs wg gS 

 هبتك رهشأ .كاذنيح ًاجراد ناك يذلا يزكرملا صرقلل
 ملع يف “ةيوامسلا تاكرحلاو موجنلا ملع عماوج”

 اهیف ام الصف نيثالث ىلع لمتشي نوكلا فصوو كلفلا

 مارجألا داعبأو همجحو ءضرألا نم لوهأملا ءزجلا فصو

 .اهماجحأو ضرألا نع ةيوامسلا

 Arzachel oul ابوروأ يف فرعي :ةلاقرزلا نبا وأ يلاقرزلا

 ةيلطيلطلا لوادجلا دعأ .7 ماع نوت Azarquiel وأ

Tables)ًادقعم ًابالرطسأ عنصو .ةريهشلا (101ءلهص  

 هامسو ءيفارغج ناكم يأ يف همادختسا نكمي ًامدقتمو
 “ضورعلا عيمجل ةكرتشملا ةحيفصلا”و “ةحيفصلا”

 .ًادج ةنيمث ةيحيضوت تاظحالم هب قفرأو

 رشع يناثلا نرقلا نم يسلدنأ يلف :حلفأ نب رباج
 سايقل ةلومحم ةيوامس ةرك ممص نم لوأ ناك .يداليملا

 رهتشاو .("رثاظنلا" مویلا یمست) ةيوامسلا تايثادحإلا
 هباتکبو «ةيوركلا تاثلثما ملع ف هلمعب ةصاخ رباج
 دقتنپ ؟يطسجلا حالصا" يرظنلا ةثيهلا ملع يف مّیقلا

 .ةيرهوج ةيكلف رومأ نع سويملطب ةئيه هيف



 يسوطلا نيدلا ريصن دصرمل رشع سماخلا نرقلا نم ةيسراف ةطوطخم

 يف اب ءكلفلا ملع ميلعت نيبتو ءنولمعي مهو نييكلفلا نيبت ةغارم يف
 .رادجلا ىلع ًاقلعم بالرطسألا ًاضيأ ظحال .بالرطسألا مادختسا كلذ

 فرعي ءرشع يناثلا نرقلا يف ةبطرق ءاملع نم :دشر نبا

 ًابيبطو ًافوسليفو ًايضاق ناك ۰۹ مساب برغلا يف

 يف ريبك هرثأ .ةيسمشلا عقبلا ىأر نوكي دق ًايكلفو
 .يبوروألا يركفلا روطتلا

 ةيرظن ححص ءرشع عبارلا نرقلا نم يكلف :رطاشلا نبا

 نع هجذامن لّدعو ءسمشلا ةكرحب ةقلعتملا سويملطب
 ضرألا ىلإ برقأ رمقلا اهيف ناك يتلا بكاوكلاو رمقلا

 نيملسم لا نييكلفلا نم هريغكو .يقيقحلا هدعب نم ريثكب
 بكاوكلا ةيرظن بويع ظحال .هلبق نم نيرخآلا
 باتک" ةلاقلا هذه يف درون نآ انضرغ" :لاق .ةيقيرغالا

 بکاوکلا كالفآ ةثيه "لوصألا حیحصت يف لوسلا ةياهن

 ءكوكشلا نم ماسلا وهو هانركتبا يذلا هجولا ىلع

 هريغو سويملطب مدقت دقو .ةحيحصلا داصرألل قفاوملا

 بولطم اب يفت ال اهنأ الإ ءلوصأ عضوب نيرخأتملا نم
 .ةيعيبطلاو ةيسدنهلا لوصألا يف ررقت امل ةفلاخم اهنأل
 كلت ىلع ملعلا اذه يققحم نم ةعامج دروأ دقو

 انققد ًاكوكش كلذك نحن اندروأو ةينيقي ًاكوكش لوصألا

 لوصآ عضو انلبق نم نکه مو .هربغو دصرلاب اهیلع
 امك ةحيحصلا داصرألل ةفلاخملا ريغ نم دوصقملاب يفت

 ىلع ةدراولا كوكشلا كلت انعبتت دقو .مهبتك يف اوركذ

 قيلعت” هانيمس يذلا انباتك يف كلذ انحرشو لوصألا كلت

 ريغ نم ةلاقم لوأ يف كوكشلا هذه درونو .“داصرألا

 هانلق اميف انرذع ملعُي ىتح اهل حرش الو اهيلع نيهارب
 .“هانركتبا ام ةدئاف مظعو

 طيسولا رصعلا يف يمالسإلا كلفلا ملع راثآ تلاز ام

 zenith SSS .مويلا ىتح ةيمماعلا ةفاقثلا يف ةلثام

(Cua) azimuthsيفيصلا ثلثملا يف موجنلا ءامسأو  

Jl) Altairs (gll l) Vegaء(رئاطلا  Denebg 

 لازت ام مويلاو .ةيبرع لوصأ تاذ اهلك (ةجاجدلا بنذ)
s cu2,قيقدت الب ةيمالسإلا ةيكلفلا تاطوطخم لا  

 فلأ نم رثكأ ذنم نيزرابلا نييكلفلا ءالؤه مظعم نكلو
 اوحبصأ دق ءامسلا يف نولمأتي مهتايح اوضق نيذلا ةنس

 ًاريخأ نيفورعم
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 حتتفا دادغب برق دصرم لوأ :ىلعأ

 «ينامأ دصرم لوأ :راسي 828$ ماع

Lsلساك يف ئشنأ ءيوروأ  

Kassel)1558 ماع ) . 

 دصارملا
 مارجألا تاكرحبو ةريحملا موجنلا ةبق رظنمب نوبجعي سانلاو ةيرشبلا ةضهنلا ءدب ذنم
 ديدحت ءاملعلا لواح كلذل ددحم ماظنل عضخي نوكلا نأ نايعلل نيبتو .ةيوامسلا

 .ماظنلا اذه ماعم

 اهب طبترا ذإ ,قیمع یزغم ةيكلفلا دصارملا ةأشنل ناك
 ىتحو نيحلا كلذ ذنمو .ملعلل ةيؤبنتلا ةردقلا روهظ

 تاكرحبو ءامسلا ف سمشلا عقاوم ؤبنتلا عيطتسن مويلا

 عقاومماو ءفوسكلاو فوسخلا تاقوأبو .هلزانمو رمقلا

 .بكاوكلل ةريغتملا

 اوناك مهنكل ءكلفلا ملع سرد نم لوأ نوملسملا نكي مل
 .دصارم يف ةريبك تاودأب عساو قاطن ىلع هسرام نم لوأ

Cowl olfةظهاب ةزهجأ ىلإ جاتحيو ًافلكم يلفلا  

 .نيديدع نييكلف نواعت ىلإ جاتحي امك ءنمثلا

 813 يماع نيب دادغب مكح يذلا نومأملا يسابعلا ةفيلخلا

e8333ةمزاللا زفاوحلاو مخزلا هحنمو كلفلا ملع ىعر  

 ةدّوزم !SUM Cod sol pb ماقأف .نأش اذ ًاملع ودغيل

 ًاددع تمض ةيملع ةئيهو ءلمع جماربو قرببک تاودآب
 ا ةلودلا ينبتو ءةفيلخلا ةياعر تحت كلفلا ءاملع نم

 هزجنآ اب نراقی ام لبق نم دجوپ مو «ملعلا اذه هبلطتي
 يف دصرم لوأ نومأملا ئشني م .لاجملا اذه يف نوملسملا
 يقيقحلا ىنعملاب دصرم لوأ أشنأ لب ءبسحف مالسإلا

 ءاشنإ يف ًاريبك ًارود بعل رينتسم ةفيلخ ناك .ةملكلل
 ةءارق كنكمي يتلا ةيميداكألا ةسسؤملا ؛“ةمكحلا تيب”

5b)ةسردملا” لصف يف اهنع 2 ". 

 لبج ىلعو دادغبب ةيساّمشلا يح يف دصارملا لوأ ناك

 روهظ نيدصرملا نيذه سيسأت عبتو .قشمدب نويساق



 اهتمهم ددحنت ييلفلا ثحبلل ةصصخم ةلثامم تاسسوم

 باسح يف تدعاس ةيكلف لوادج عضو يف ةيسامألا

 «فوسكلاو فوسخلاو رمقلا راوطأو بکاوکلا عقاوم

 تناك ام ًابلاغو .ميواقتلل ةمزاللا تامولعملا ريفوتو

 ًاحورش نمضتت كلفلا ءاملع اهرشني يتلا تافلؤملا

 ةيرمق لوادج نومأملا دصارم تدعأ .ةيكلفلا تاودألل

 ةفاضإ موجنلا نع ةروصم تانايب اهيف ناكو .ةيسمشو
 .بكاوكلاب ةقلعتملا تاظحالملا ضعب ىلإ

 سمشلا نودصري ةّيسامشلا دصرم يف نويكلفلا ناك

 جئاتن تتبث .ةتباثلا موجنلا ضعبو بكاوكلاو رمقلاو
 !sell" نحتمملا جيزلا” باتك يف انه زجنملا لمعلا

 روصنم يبأ نب ىيحي نيزيمملا نيملاعلا ىلإ بسني يذلا
 .يزورم لا بساحلا شبحو قارع نباب روهشم لا

 ءاحنأ فلتخم يف ىرخأ دصارم تئشنآ «ةقحال تارتف يف

 دصرمو ءناهفصأ يف هاش كلم دصرم لثم «يمالسإلا ماعلا

 وكالوه هسسأ يذلا ةغارم دصرمو «ناخ نازاغل زیربت

 .كيب غولوأ ماعلا كلما هاعر يذلا دنقرمس دصرمو «ناخ

 ءناريإ برغ لامش يف 1259 ماع ةغارم دصرم زجنآ

 يذلا يساسألا لمعلاو .اهيف هراثآ تلاز امو زيربت بونج

 تنمضتو .ةديدج ةيكلف لوادج دادعإ ةغارم يف زجنأ

 نيب نمو .باتك فلأ نيعبرأ نم رثكأ دصرملا ةبتكم
 ءيسوطلا نيدلا ريصن هسسؤم دصرملا يف نيزرابلا نييكلفلا

 ءيرغملا ركشلا يبأ نب ىيحيو «يضرعلا نيدلا ديؤمو
 نيدلا ريصن دعأ دقو .مهريغو ..يزاريشلا نيدلا بطقو

 جيزلا” ناونع تلمح دصرم لاب ةيكلف لوادج يسوطلا

 اهلك تيقب يتلا ةتباثلا موجنلل روصملا نايبلاو “يناخلإلا
 دصرم لا ءاملع ةحئال تنمضت امك .ةليوط ةدم كلذ دعب

Live lleلامج مساب ركذي .مالسإلاب نيدي ناك امر  
 ةلالس خيراوت تنمضتو :(1528-1:1-3212-02) نيدلا

 ءامسلا ةبقارل ٌةادآ همیمصت ةيفيكل ًافصو (Yuan) ناوي

 .ميظعلا نيصلا روس ىلع تبكُر

 GU فصنلا ق اینابسا كم یشاعلا وسنوفلآ لواح

 ف يمالسالا ثارتلا ةعباتم یشع ثلاثلا نرقلا نم

 امر حلفي م هنكلو ءةيبرغلا ابوروأ ف دصارملا ءانب

 اهنآو كلفلا ملع نع ةيضار نكت ١ ةسينكلا نآل

 ,نورق ةعبرآ دعف «كلذ عمو .هتدئاف ىف كشت تناك

 ةكلفلا ةفرعطا تبستکاو جیردتلاب عضولا ریخت

 يف زجنأ ام لک نویبوروألا بعوتساو ًاعاستاو ًاقمع
 اهمدختسا يتلا تاودألا تناك ذإ يمالسإلا ماعلا

 رشع سداسلا نرقلا يف ريهشلا دصارلا كلفلا ماع

Tycho Brahe) awl S36لصالا يرامنادلا , 

 ,نوملسلا نویکلفلا اهمدختسا يتلا كلت ًامامت هبشت

 اهفصو يتلا تالآلا عم اهضعب قباطت ةهج نم ةصاخ

 ةيدصرلا تالالا" هباتک ف فورعم ,نب نیدلا يقت

 ریهشلا هدصرم يف اهمدختساو “ةيهاشنهاشلا جيزل

 هتيعبر تناكو .1580و 1579 يتنس لالخ لوبنطسإب

 يتلا ةيرادجلا تايعبرلاب ةهيبش ةريهشلا ةيرادجلا
iرشاعلا وسنوفلأ كلما  

(King Alfonso X) يمالسإلا قرشلا. à تروطت 
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 لخاد ةقالمع ةيماخر ةيسدس

 ely (Ulugh Beg) غولوأ دصرم

 لاوزلا طخ سوق رطق فصن نإ

 ةبق عافترا يواسي دصرملا اذه يف

 .لوبنطسإ يف ايفوص ايآ عماج

 ماكح دحأ كيب غولوأ ناك رشع سماخلا نرقلا يف
 نم ءازجأ قوف تدتما يتلا ةيروميتلا ةيروطاربمإلا
 ملاعو ًايكلف ناك .ةيقرشلا ةيبونجلا ايسآو ىطسولا ايسآ
 قباوط ةثالث يذ دصرم ءانبل هعفد ام اذهو «تایضایر

 .دنقرمس يف بكاوكلاو رمقلاو سمشلا دصرل

 طخب ةزهجم ةلئاه ةيرامعم ةأشنم دنقرمس دصرم دعي

 دصرملل ًازمر حبصأو «ءانبلا داوم نم عونصم مخض لاوز
 ةأشنملا هذه راوجب رفح امك .ًاليوط ماد ًادهعم هفصوب

 تعضوو «لاوزلا طخ ةاذاحم لت È نیرتم ضرعب قدنخ

 طخ سوق رطق فصن ناكو .ةلآلا سوق نم ةعطق هيف

 يف ايفوص ايآ ىنبم ةبق عافترال ًايواسم كاذ لاوزلا
 هرابتعاب ئشنأ هنأ امبو .ًارتم نيسمخ وحن غلبو «لوبنطسإ
 تاودألا قدأب زهج دقف «بکاوکلاو سمشلل ًادصرم

 فصن رّدقي ةيرخف ةيسدس كلذ يف امب ءكاذنيح ةرفاوتملا

 .اهعون نم ةيكلف ةادأ ربكأ تناكف ٍرتم 40.4 ب اهرطق

 ضحي ديدحتل [GSS gelu] dran مادختسا امآ
 .ةيئاوتسالا ةنسلا لوط لثم .ةيساسألا ةيكلفلا تاسايقلا

 LSe ءبالرطسأو ةقّلحم :دصرملا يف ىرخألا تاودألا نم

 .اذه ؟نوکلا" لصف يف امهنع ديزملا ةءارق

 ًاقيقدو .هنامز ىلع ًادج ًامدقتم كيب غولوأ لمع ناك
 امك ةيسمشلا ةنسلا لوط ناك كلذل ؛ةقهدم ةروصب

 يهو «ناوث 8و ,قئاقد 10و «تاعاس 6و clogs 365 اهساق

 هذهو .ةيلاحلا تاباسحلا نم طقف ةيناث 62 ب لوطآ

 .%0.0002 تغلب رظنلل ةتفلم ةقد

 دصر جمارب بسح لغتشت .ةمخض دصارملا تناك

 OS WU «ةيرادإ ةيافكو ميظنت ىلإ جاتحتو ةرمتسم

 ةيرادإلا مهتتيه يف نيرخآ ءاضعأ نوهجوي نويكلفلا

 ءانمأو ءنوريدم دعب اميف دصارملل نيع .مهيلع نوفرشيو

 نيفظوملا نم كلذ ريغو تابتكملل نوفظومو «قودنص
 .اهيف نيلماعلا ءاملعلا ةئيه ىلإ ةفاضإ ءنييرادإلا

 نومأملا يدصرم يف سيئرلا لمعلا نأ نم مغرلا ىلعو

 عضو يف ًاروصحم ناك نويساق لبج ىلعو ةيساّمشلا يف

 fage تحتف ةليصأ ىرخأ تافاشتكا نإف ءةيكلف لوادج

 ةطقن ةكرح فاشتكا لثم ءامهب تزجنأ ملعلا يف ًاديدج

 تافاشتكا نع ديزملا ةءارق كنكميو .ةيسمشلا جوألا

 .لصفلا اذه نم ىرخأ عطاقم يف ىرخأ



 يقت نيبت رشع سداسلا نرقلا يف “كولملا باتك” نم ةيكرت ةطوطخم
 .لوبنطسإ دصرم يف ةمدقتملا مهتزهجأ عم نيرخآ نييكلفو نيدلا

 ءيمالسإلا ماعلا ءاملع زربأ نم «فورعم نب نيدلا يقت

 یشع سداسلا نرقلا يف لوبنطسإب ًامخف ًادصرم أشنأ

 ليومتل CJUI alya .ديدجلا ناطلسلا عنقأ امدعب كلذو

 ًاليوط رّمعي b دصرملا نكلو .1577 ماع زجنأ يذلا هئانب

 .ةضماغ بابسأل 1580 ماع قلغأ ذإ

 عاطقلا ىلع ةلطم ةلت ةمق ىلع نيزراب نيينبم لضفب
 ليللا ءامسل رظنمب دصرملا عتمت ءلوبنطسإ نم يلوضانألا

 OB «مویلا دصارم لثمک هلثمو .ءيث اهنع هبجحی ال

 نيح يف .ةینفلا ةثيهلاو ةبتکلا مضی هيف سيئرلا ىنبملا
 اهعنص تاودألا نم ةعئار ةعومجم رغصألا ىنبملا مضي

 ةيكيناكيم ةعاسو .ةقلحلما اهنمو dud نيدلا يقت

 .اهتاعرسو كالفْألا عقاوم سایقل

 فصت يتلا ةيكلفلا لوادجلا ثّدحي نأ نيدلا يقت دارأ

 رمد ناطلسلا نأ ريغ ءرمقلاو سمشلاو بكاوكلا ةكرح

 نوعاطلا ىلإ دوعت ةيسايسو ةيعامتجا بابسأل دصرملا
 .طالبلا يف ةيشاحلا دارفأ نيب ةيلخادلا تاسفانملاو دوسألا

 ًايملع ًايئارت نيدلا يقت كرت دقف كلذ نم مغرلا ىلعو

 .ةسدنهلاو تايضايرلاو كلفلا بتك نم ًاينغ

 زرب دقف .یلوأألا دصارملا نيملسم ا ءاشنإ ىلإ ةفاضإلابو
 كلفلا ملع داور دحأ عساتلا نرقلا يف ةبطرقب مهنيب

 ةبقلل ًارْعصم ًاجذومن ديش يذلا سانرف نب سابع وهو
 سردت ثيح دصرملل )83-5 (planetarium). ةيوامسلا

 ةفرغ نع ةرابع ةيوامسلا ةبقلا جذومن نإف ءامسلا

 ةيوامسلا مارجألاو بكاوكلاو موجنلا روص اهيف طقست

 أشنأ .ناریطلل هبراجتب روهشلما ,سانرف نباو .یرخألا
 رهظی .جاجزلا نم هعنص ء.هتيب يف ةيوامسلا ةبقلا جذومن

 ىلإ لثام كلذ ناكو .كاذنيح ودبي ناك امك ليللا ءامس
 هنإ ىتح .ةثيدحلا *ةيوامسلا ةبقلا جذامن” ريبك دح

 .نييعانطصا قربو دعر توص فاضأ
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 نم ةيساحن ةيوامس ةرک :راسیلا
 قغارم دصرم نم رشع ثلاثلا نرقلا

 ةيكلفلا تاودألا

 ءامسلا ةساردل تعنصو تممص يتلا ةمخضلا دصرلا تاودأل ًاداور نوملسم ا ناك

 يف ناكف .مهتاسايق ین ًاطخلل ةيوئلا ةبسنلا اوصلق ةريبك تاودأ مهمادختسا لضفبو

 يأ ًامدق نوسمخو ةتس اهلوط ةيسدسو ًامدق نورشع اهلوط ةّيعبر قشمد دصرم
 تاودأ كلذك ةغارم دصرم يف ناكو .ضعبب اهضعب ةقصتلم تارايس رشع وحن لوطب

 .تابالرطسأألاو تاقّلحماو تاّیعبرلا اهیف ام ءةديدع ةريبك

 ,ةيوامسلا تارکلا «یرخألا ةيكلفلا تاودألا نم

 نع ديزملا ةءارق كنکهو تایسدسلاو «تایعبرلاو
 ةلصفنم عطاقم à $3[ لیصفتب تاقّلحملاو تابالرطمألا

 تاسایق نوکت نآ يرورضلا نم ناک .لصفلا اذه نم
 ةعمس نأل ادج ةقيقد دصارلا ی ةمدختسلا تاودألا

 .اهمادختسا اهنع رفسی يتلا جئاتنلا ىلع دمتعت دصارملا

 ةلومحم ةيوامس ةرک لوآ يسلدنأألا حلفآ نب رباج ممص

 مساب هذه هترک فرعت) ةيوامسلا تایثادحالا سایقل

 رشاعلا نرقلا نم يلفلا tl) نأ ديب 2.0

 ناک يذلا سیئرلا يلفلا دعي «قارعلا يف لمعي ناك يذلا

 لب دصرلل هتارك مدختسي مل .ةيوامسلا تاركلا يف بتكي
 اهنم ةدحاو فصو دقو .ةيوامسلا تايطعملا ليجستل

 مّدقو "ضیبلا" اهامس تاقلح سمخب ةقلعم تناك

 .ًامجن 1022 تايثادحإ ديدحت ةيفيكل ةلصفم تاهيجوت

 اهنأل ًادج ةرثؤم ةلآلا هذه نع اهبتك يتلا ةلاقملا تناك

 اذهو ؛ةركلا ىلع موجنلا ديدحت ةيفيك يف ليصافت تمدق

 نيرداق اوناك نامزلا كلذ يف تاودألا يعناص نأ ينعي

 .صاخلا رايعملا اذهب ةرك جاتنإ ىلع

 ةيوامسلا ةركلا ميمصت نع ةفلتخم يناتبلا ةلاقم تناك

 تاقلح سمخ اهیف تمدختسا سویملطب لبق ام ةرتف ف

 كلس .ةيكلف جاربآو تابکوک طوطخو ةيزاوتم ةيئاوتسا
 موجنلا طثارخ مسرل ةقد رثکآ ًابولسأ كلذ نم ًالدب يناتبلا

 ىلإ امهميسقتو ءاوتسالا طخو جوربلا ةرثاد مادختساب

 ةقيقد تایثادحا دیدحت كلذب رشيف ؛ةريغص ماسقأ

 .زاجيإلاو ةقدلا يف كلذك دازو «موجنلل

 دبع ركذن ةيوامسلا تاركلل نيمهملا نيعناصلا نيب نمو

 يف ةلاقم بتك وهو ,م903 ماع دولوملا يفوصلا نمحرلا



 (Tycho ههارب وكياتو ءلوبنطسإ نم نيدلا يفت رشع سداسلا نرقلا يف نيرثؤملا ءاملعلا نم

(King Frederic II) يناثلا كيرديرف كلما ةياعر تحت 1576 ماع ًادصرم 2 GMI (Brahe 

 ةقيفد ًاداصرأ يرجي هلعج يذلا رمألا .هنامز يف ةنكمملا تاودألا لضفأب دصرملا اذه زهج .ىرامتادلا

 ماع رشع عباسلا نرقلا ةيادب يف اهنع نلعأ يتلا ةيكلفلا نيناوقلا فاشتكا يف ًاّمهم ًانيعم تناك

  OS gI (Kepler) LS UII Aa.ههارب وكياتل ًادعاسم

 فتكي مو .نيدلا يقتو ههارب وكيات يدصرم تاودأ ةيبلاغ نيب ًاقباطت ةثيدحلا ثاحبألا ترهظآ

 ةيبشخلا ةيعبرلاو ةيسدسلا اهنمو ةديدج تاودآ اعنص لب :نيقباسلا نييكلفلا تاودأب نالجرلا

 .ةيکلفلا ةعاسلاو

 ةقباطم ةخسن" وآ "قطانلاب ةهبشطا" تیمس نیدلا يقت اهعنصو اهممص يتلا ةيسدسلا ةلالا

Wd) EY) ةئالث ةبسدسلا فارطآ نالکشپ اهنم نانثا :ةرطسم نیزاوم 2335 نم تعنص «قطانملل 

 .موجنلا نیب تافاسلا دیدحتل مدختسیو رطاسلا یدحایب طوبرم سوق اهتیاهن قو  Iigتایسدس

 .رشع سداسلا نرقلا يف تازاجنإلا قدأ نيلجرلا نيذه

 ةيوامسلا تاركلا عانصل ةيكلفلا جاربألا روص ميمصت

 .ابوروأ يفو يمالسإلا ملاعلا يف ميظع ريثأت اهل ناك يتلا

 ةلاقمو بالرطسألا نع ةلاقم ىرخألا هتاباتك تنمضت

 .ةيوامسلا تاركلا مادختسا ةيفيك نع

 نرقلا ىتح كلذ دعب ةديدع ةيوامس تارك تئشنأ

 انيدل سيلو «مويلا ىلإ ًامئاق اهضعب لاز امو رشع سداسلا
 .رشع يداحلا نرقلا لبق رونلا تأر ةرك

 ركب وبأ :مهنم ,ةيكلفلا تاودألا نع اوبتك نوريثك ءاملع

 فلأ 1329 ةنس ماشلا ف تام يذلا يومحلا جاّرسلا نب
 كلذک رکتباو ,ةيسدنهلا لئاسماو ةيملعلا تاودألا يف ًابتک

 ًاريبك ًاتقو صصخ .“ىرسيلا تارطنقلا" اهامسآ ةيعبر

 تايلمع يف ةلاقم” :هبتك تنمضتو ءةيعبرلا نع ةباتكلل

 ةعساو ةعمس بستكا لمع يقو ..“ةيفخلا ةيعبرلا عم

 مغرو .“بيطلا ةرئادب لمعلا يف بيرغلا ردلا” هناونع

 ال .ةيملعلا تاودألا ةعانص لقح يف ًاصوصخ «هتازاجنإ

 .هلامعأ نعو هنع ةسارد ةيأ رفاوتت

 دالبب بلح نم يلف 1455 ماع قفوتملا ,يبلحلا دمحآ
 مسا لمحي يذلا هلمع يف تاودألا نع بتك «ماشلا

 .“بالرطسألا عبرب لمعلا يف بالطلا ةيغب”

 ًانذؤمو تايضاير ماع ناك يئافولا نيدلا زع هرصاعمو

 ًالهذم ًاددع بتكو .ةرهاقلاب ديؤملا عماجلا يف ًاتقومو

 باسحلاو تايضايرلا يف ةلاقم نيعبرأ تغلب تالاقملا نم

 قلعتت ةريثك ًالامعآ بتکو .ةينيتسلا ةبسنلاب لمعلاو
 لمعلا يف تارهازلا موجنلا” :اهنيب نم ةيكلفلا تاودألاب

 .؟تارطنقما عبرب

 عافترا سايقل مدختست تايعبرلاو تايسدسلا تناك

 «صاخ هجوب ءةيعبرلا امآ ..قفألا قوف ةيوامسلا مارجألا

 عساو قاطن ىلع اهومدختسا نيملسملا نييكلفلا نإف

 .اهميماصت ىلع ةريبك تانيسحت اولخدأو
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 يهارب وکیات اهعنص «ةیرادج ةيعبر

«(Tycho Brahe)م8 . 



 سکاعلما هجولاو لباقلا هجولا

 عباسلا نرقلا يف ةيبالرطسأ ةيعبرل
 ,يزلا دمحآ نبا اهعنص رشع

 يف يومألا عماجلل يمسرلا تقوملا

 .ماشلا دالبب .قشمد

SCIL Rte 
53 1 

IEEE 
c م 

toegaf Gite eal PE 

EE 

 «تایعبرلا نم لیلق ربغ ًاددع نوملسلا نویکلفلا رکتبا

 تروط يتلا ةيتاثلثملا لئاسملا لحل ةيبيجلا ةيعبرلاك

 ةمدختسملا ةينوكلا ةيعبرلاو .عساتلا نرقلا يف دادغبب

 ماشلا دالبب تروطو ob طخ يأل ةيكلفلا لئاسملا لحل

 يف ةمدختسم لا ةيعاسلا ةيعبرلاو ءرشع عبارلا نرقلا يف

 ةيزاوم لا ةيبالرطسألا ةيعبرلاو ,سمشلاب نمزلا داجیا
 .بالرطسألا نع ةروطم يهو «يوازلا عافترالا طوطخل

 .بالرطسألا عم مدختست اهبلغأ تناكو

 نيب ةدوجوملا ةيوازلا يأ ءجوربلا ةرئاد فارحنا سايقلو

 جوربلا ةرئاد ىوتسمو يضرألا ءاوتسالا طخ ىوتسم

 هامسأ زاهج 994 ماع يدنجخلا مدختسا .يسمشلا

 ةلودلا رخف ناطلسلا هيعارل ةبسن يرخفلا سدسلا

 ةعساو تانيسحت ىرجأ هنأ يدنجخلا دكؤيو .يهيوبلا

 طقف ja تناك اهنأل .ةلثامم ةقباس تاودأ ىلع

 .يناوثلاب أرقت هتادأ تناك نيح يف ءقئاقدلاو تاجردلاب

 هاجتاب رادج ىلع ةجرد نيتس يذ سوق نم ةادألا فلأتت

 ةادأ تناك .يونجلا يلامشلا طخلا وهو «لاوزلا طخ
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  Nek cauia 6 Aچ كيما ةماعلا

 فصن ناك ذإ ءاهل ةلثامم ةقباس تالآ نم ربكأ يدنجخلا

 ًارتم نيرشع وحن اهرطق

 تايعبرلا نم سماخ عون مادختسا نيدلا يقت لضف

 يرخفلا سدسلا نم الدب ةيرادجلا ةيعبرلا اهمسا
 ,ناجردم نایساحن ناسوق ةبعبرلا هذهل ناک .يدنجخلل

aiنم رغصآ .طقف راتمأ ةتس يلامجالا امهرطق  

 رادج یلع اعضو دقو die نیرشعب يدنجخلا ةيسدس
 AVI de ةيكلف deus ةءارقلو .لاوزلا طخ ةاذاحم

 عم ةيعبرلا ىلع ًالبح وأ ًابيضق نومئناوي نويكلفلا ناك
 ةيوازلا نوؤرقيو ءرمقلا وأ سمشلاك ءيوامسلا مرجلا

 .ةيرادجلا ةيعبرلا نم

 يف ًاريثك ةمخضلا يلفلا دصرلا تاودأ مجح صّلقت دقل
 ةيسدسلل دعاوقلا تسرأ اهتينقت نأ ديب «ةثيدحلا روصعلا

 يه كلت تناکو ءاهلمح نكمي ةادأ يهو «مویلا ةثيدحلا

 یلع عقاولا دیدحت ةمظنآ دوجو لبق ةيحالملا تاودألا

 .مايألا هذه ةيضرألا ةركلا
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 ةروصلا هذه

 اشنهاشلا جيزل

 تالآلا” ةطوطخملا ناونع .لوبنطسإ

 دسلا وآ ؟قطانلاب ةهبش

 نیدلا يقت دصرم

 ةطوطخم نم ةروص .نیدلا ي

 ةيس

 نم هعومجم

 ةيسدس

à 1580 ماع 



 دمحم هركتبا يذلا بالرطسألا اذه لمع

 .هعنصل ةفرعملا نم ةورث بلطتي ايركز
 ةمدقلا تاينقتلا مادختساب هعنص ناكو

 هنأل ةنس ىلإ رهشأ ةثالث نم قرغتسي
 ,ةعساو ةيسدنه تاباسح ىلإ جاتحي

 .ةقدب لمعي يك قيقد رفحو

 بالزطسألا
 ةالصلل نيملسملا وعدي نذؤملاو مالسإلا رهظ نأ ذنم

£ 

àكلفلا اهددحي تاقوا  

 اذهلو ؛ةقدب تاقوألا هذه ةفرعم ًادج مهملا نم ناك كلذل .موي ىلإ موي نم ريغتتو
 بالرطمألا همسا ةقدلا غلاب ًازاهج ةثيدحلا ايجولونكتلا لبق نوملسملا روط ببسلا
 .كلذ يف مهدعاسيل

 «كيرمألا ةيكلفلا ءايزيفلا طاع ءزمايلو روتكدلا فصو
 لبق يلف باسح زاهج "eel el :ًالئاق بالرطمألا

 لبق يكلف دصر زاهج مهأو .ةيمقرلا تارتويبمكلا عارتخا
 .”بوكسيلتلا عارتخا
 اننأ الإ .ةلوهجم بالرطسألا لوصأ نأ نم مغرلا ىلعو

 48 (Theon of Alexandria) ي ردنکسلا نوبت نآ ملعن

 ةيقيرغإ ةلاقم لوأو .يداليملا عبارلا نرقلا يف هنع بتک

aòةملکو .سداسلا نرقلا یا دوعت  "astrolabe" 

 ًارشابم ًابيرعت دعتو “بالرطسأ” ةملك ةيبرعلاب اهلباقي
 زاهجلا اذه لصأ نع ليق امهمو .ةيقيرغإلا ةملكلل

 عساو قاطن ىلع مدختساو ًالماك ًاروطت روطت دق هنإف
 عضو يف هماهم یدحا تلثقو .يمالسالا كلفلا ملع يف

 يف ةبعكلا ىلإ هاجتالاو قالصلا دیعاوم ةقيقد لوادج

 ةلهسو ةقيقد ةلآ اهزاجنا بلطتپ ماهم يهو «ةكم
 يف ةعئاش تابالرطسألا تلظو .بالرطسألاک لامعتسالا

 .م1800 ماع ىتح يمالسالا ماعلا

 «بالرطسأألا يف ةددعتم تالاقم نوملسللا ءاملعلا بتک

 يمزراوخلاو ءىسيع نب يلع هللا ءاشام تاباتک اهمدقآ

 دوعي ةيقاب ةيمالسإ ةادأ مدقأو .عساتلا نرقلا علطم يف

 ةذمالت دحأ اهعنص ءيشاعلا نرقلا طساوأ ىلإ اهخيرات

 اينابسإ يف نيملسم ا دوجوبو .دادغب يف ىسيع نب يلع
 كلت اهیف ام .ةيبرعلا فراعلما تذخآ نماثلا نرقلا ذنم

 تابالرطسآ مدقآو .ابوروأ ىلإ لقتنت بالرطمألاب ةقلعتما

 .رشع ثلاثلا نرقلا ی دوعت ةيقاب ةيبوروآ



 ًاعويش اهرثكأ :تابالرطسألا نم ةديدع طامنأ تعنص

 (planispheric حطسملا يوركلا بالرطسألا وه

.(astrolabeىلع هيف ةيوامسلا ةركلا طقست ثيح  

 .ءاوتسالا طخ ىوتسم

 ءداعبألا ةيئانث ءامسلل جذامن مدقت تابالرطسألا تناك

 متي ناكو .نيعم نمز يفو نيعم ناكم نم ودبت فيك نيبت

 داجيإ لهسي ثيحب فّيكُتو «بالرطسألا هجو ىلع اهمسر
 نکه فکلا مجحب ربغص تابالرطسأألا ضعب .اهیف عقاولا

alarراتمآ ةعضب هرطق ًادج ريبك رخآلا اهضعبو . 

 يف ةيسايقو ةيكلف تارتويبمك ةباثمم تابالرطسألا تناك
dila)ةيوامسلا مارجألا عقاوم ةقلعتملا لئاسملا لحت  

 تناك ءًايلمعو .نمزلاب ةقلعتملاو ءرمقلاو سمشلاك
 ناك .ةيبهذلا روصعلا يف نييكلفلل بيج تاعاس دعت

 ءانثأ يف نمزلا ديدحتو ءسمشلا عافترا سايق اهتعاطتساب
 غوزبك يوامسلا ثدحلا نمز داجيإ وأ ءراهنلاو ليللا
 .ءامسلا دبك يف مجنلا ةورذ باسح وأ اهبورغو ءسمشلا

 تعبط ةركتبم لوادج مادختسا لضفب ًانكمم كلذ ناكو

 تالوحت نع تامولعم يوحت .بالرطسألا رهظ ىلع

 ىلع سمشلا عقوم ىلإ رهشلا موي ليوحتل ًاهوقتو ,نمزلا
 .ةجرد 360 ب اجردمو ةيتاثلثم سيياقمو «جوربلا ةرئاد

 اهفصوب ضرألا جذومن رارغ ىلع تابالرطسألا تينب

 ىلع عوضوم يلايخ بقارم عم «يوركلا نوکلا زکرم

 اهيلإ رظنيو ةركلا هذه جراخ نيعم تقوو نيعم عافترا
 ىلع ءامسلا يف ىربكلا موجنلا لثمت تناك .ىلعألا نم

 ةعوضوم ةبقثم ةيندعم ةحيفص ىلع يكلفلا بالرطسألا
 نأ امبو AP“ ىعدي ربكأ طسبم يرئاد لماح يف

 ةيؤرلا عيطتسي يكلفلا نإف .ةبقثم موجنلا تاذ ةحيفصلا

 يتلاو ءاهتحت ىرخألا ةحيفصلا ىلإ رظنلاو اهلالخ نم
 يوتحي نأ نكميو .يفارغجلا هعقوم لثمت طوطخ اهيف
 يلفلا عیطتسی ثیحب .ةديدع حئافص یلع بالرطسألا

 مادختسا دعبو .رخآ یا لوط طخ /عافترا نم لاقتنالا

 سمشلا عافترا دیدحتل ةحيفصلا رهظ یلع راصبالا زاهج

 ةبقثللا موجنلا ةطيرخ يلفلا ريدي نأ نكمي ءام مجن وأ
 كلذ يف ءامسلا عم قفاوتي يك هعقوم ىلإ ةحيفصلا ىلع

 لوصحللو .اهلك تاباسحلا عاونأ ءارجإ نكمي مث ..تقولا

 لوادجلل ةيرورضلا ةيوامسلا مارجألل قدأ تايثادحإ ىلع
 عم تابالرطسألا مادختسا نم دب ال قلصفما ةيکلفلا

 .ةيدصرلا تاقّلحملاو ةريبكلا تايعبرلا لثم ءىرخأ تاودأ

 امأ :ةراود ءازجأو ةتباث ءازجأب لمعت تابالرطسألا تناك

 ةبقثملا موجنلا ةطيرخ لمحی ًافوجم ًاصرق تناکف "مال"

 یلعو .ضعب قوف اهضعب عضوت ةراودلا حئافصلا تناکو

 بالرطسألا ناك

 يكلف (بوساح)
 يف يسايقو
 لحي ,هنامز
 ةقلعتملا لئاسملا
 مارجألا عقاومب

 .ةيوامسلا

 عم رشع ثلاثلا نرقلا نم بالرطسأ

 .يدادغبلا ةكوش نبا هعنص .هئازجأ



GEOFFREY CHAUCER, 

 بتک «یربرتناک تاياكح فلؤم (Chaucer) رسوشت

 هنبال اههجو تابالرطسألا نع ةلاقم 1387 ماع ًاضيأ

G sag (Lewis) gag)لاق هرمع نم ةرشاعلا : 

 يذلا قلقلا رابتعالا ف تذخأ ,سیول ریغصلا يدلو"

 ...بالرطسألا اهنم فرعت ةلاقم ف كتبغرو كرواس

 طخل عنص انقفأل ًابسانم ًابالرطسأ كتيطعأ كلذل

 ثحرتقا ةريغصلا ةلاقملا هذهبو .دروفسكأ ضرع

 ةقلعتملا تاصالخلاو جئاتنلا ضعب ملعتت نأ اهيف

VLلوألا :ةثالث بابسأل جئاتنلا ضعب لوقأ .اهتاذ  

 ةقطنملا هذه يف ناف ناسنإ نم ام هنأ دكأتت نأ

 نكمي يتلا وأ تفشتكا يتلا اهلك جئاتنلا ًامامت فرعي

 ....يمعز بسح .بالرطسألاك ةعئار ةلآ يف اهفاشتكا

 (ةداضعلا) راصبالا زاهج "ملا" نم يفلخلا بناجلا

 ماقملا اذه يف بالرطسألا ناكو .ةفلتخم ةيتاثلثم لوادجو

 نم ةفلتخم عاونأ ريوطت نوملسملا عانصلا لواح
 ,يطخلا بالرطسألاو يوركلا بالرطسألاك تابالرطسألا

 روط امك .عساو قاطن ىلع نيعونلا نيذه ينبت متي مو

 سماخلا نرقلا رخاوأ يف ةيرحب تابالرطسأ نويلاغتربلا
 .رشع سداسلا نرقلا علطمو رشع

 ًالكش رشع يداحلا نرقلا يف ةلطيلطب نویکلفلا رکتبا

 ءينوكلا بالرطسألاب فرع تابالرطسأألا نم ًادج ًامدقتم

 روطتلا اذه دوعی .موجنلا طثارخ مسر يف ًاريونت ثدحآ

 .يلاقرزلاو زاكشلا فلخ نب يلع نم لكل مهملا ديدجلا
 همادختسا نكمي ذإ ًاريبك ًاراكتبا يملاعلا بالرطسألا ناك

 ىلإ ةجاحب تناكف ةيداعلا تابالرطسألا امأ ءناكم يأ نم

 اهنإ يأ ءتلقن ام اذإ فلتخم ضرع طخ تاذ حئافص

 .ضرعلا طخ ىلع دمتعت تناك

 هطاقسإ نأ وه يملاعلا بالرطسألل ةمهملا رهاظملا نم

 يفيرخلا وأ يعيبرلا لادتعالا طخ مدختسي مسجملا

 .يوتشلا وأ يفيصلا بالقنالا ىوتسم ىلع طاقسإلل ًازكرم

 نم .sal (Dr Julio Samso) ويلوخ روتكدلا لاق

 يب“ جمانرب يف رمع حجار عم هثيدح يف ةنولشرب ةعماج
 اومدختسا نيملسملا نإ :“يمالسإلا ابوروأ خيرات” :“يس يب

 تيرجأ ثيحب بالرطمألا ممص ...ةديدج باسح ةزهجأ

 .“يداعلا بالرطسألا يف زاجنإلا ةليحتسم تاقيبطت هيف

 تابالرطسألا صاخ هجوبو «تابالرطسألا نأ عقاولاو

 روصعلا يف ايجولونكتلا ةورذ دعت تناك «ةينوكلا

 نوملسملا نويكلفلا اهروطو «ةرثكب تمدختسا .ةيبهذلا

 بالرطسألا قش دقل .مهُئَرَسْأَو ءامسلا مهتنتف نيذلا
 لضفب ثيدحلا كلفلا ملع دلو ثيح ءابوروأ ىلإ هقيرط
 .نیّدجلا ءاملعلا ءالّوه
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 ةشوقنم ةقّلحم :راسيلا ىلإ
 5| Jihaanummaa نم ةيحيضوت

 ءلوبنطسإ يف “ةينوكلا ايفارغجلا”
 نم ةداعم ةعبط .2

 نرقلا يف اهبتك 11-8

 بتاك ريهشلا ماعلا رشع عباسلا
 فورعلا (12ط (61ءذ) يبلشت

 نم ءاملعلا ًاشنآ .ةلوهس رثکآ ةيوامسلا مارجْألا ةكرحب ةبنتلا لعجل ةلواحم يف

 ام يدام لکشب لثمت يتلا تامسجلا نم ةفلتخم ًاعاونآ ةديدع ةميظع تاراضح

 ةركب ةطاحم ضرألا نأ ةركف ىلع ءانب جذامنلا هذه تئشنآو .ءامسلا )3 هنورپ اوناک

 .قلحلا تاذ وآ ةقلحما تامسجللا هذه نیب نم .موجنلا نم

 نم نوکتت تاقلحلا وآ قلحلا تاوذ ةامسلا تالالا

 اهزكرم يف ضرألا نوكتو کارلا ةدحتم ةيندعم تاقلح

 يف نوملسلا نویکلفلا اهمدختسا .اهلوح مارجألاو
 ءامسلا ةجذمنب اومتها مهنآ كلذ نیبف طیسولا رصعلا

 .مويلا هفرعن امم ًاريثك اوبرتقا مهنأو ةيبكوكلا تاكرحلاو

 ناکو «نماثلا نرقلا ی اهمادختساو تاقّلحملا عنص أدب

 بتک نم Jol 796/2180 ماع يلاوح قوتلا يرازفلا

 ؟قلحلا تاذ تابالرطسأألاب لمعلا" هباتک یف دادغبب اهنع

 نرقلا يف الإ مدقتلا نم عيفر ىوتسم ىلإ لصت مت اهنكلو
 :نيسيئر نيعون نم جتنت تناكو ءرشاعلا

 جذومن :ضرألا ىلع زكرت ةيحيضوت تاقّلحم لوألا عونلا
 راسملا) جوربلا ةرئاد تاقلحب طاحم ةيضرألا ةركلل ريغص

 ءاوتسالا طخ ةرئادو «(ضرألا لوح سمشلل يرهاظلا

 ةقلحب ةطبترم اهلکو ..ةيبطقلا رثاودلاو تارادطاو

 رمقلا رهظت ال ءاوتسالا طخ روحم اهروحم ةجردم
 نیبت اهنکلو ءجذامنلا هذه يف موجنلا الو بكاوكلا الو

 .ضرألا لوح ةيوامسلا مارجألل ةيبسنلا تاكرحلا

 نع ةفلتخملا ,ةيدصرلا تاقلحلما وهف يناثلا عونلا امآ

 ءزكرملا يف ةيضرألا ةركلا ىلع اهئاوتحا مدعل لوألا عونلا

 [oS تاقلحملا هذه .تاقلحلا ىلع راصبإ ةزهجأ دوجولو

 .ىرخأ ميقو تايثادحإلا ديدحتل مدختست تناكو

 نب رباج لثم ءتاقّلحملا نع اوبتك نوريثك نويكلف ناك
 برغلا يف فورعملا ءرشع يناثلا نرقلا نم يليبشإلا حلفأ

 Geber نیبو هنیب طلخلا مدع بجی) 06067 مساب

 يف نويكلفلا ءالؤه راشأ دقو .(نايح نب رباج يئايميكلا

 ."يطسجملا“ هباتك à درو امك

 نرقلا يف ةغارم دصرم لثم .دصارملا يف تاقّلحملا تدجو

 .رشع سداسلا نرقلا ىف لوبنطسإ دصرمو ,رشع ثلاثلا

 لامعأ نم دصارملا هتققح امع ديزملا ةءارق كنكميو
 .لصفلا اذه يف .ةقئاف
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 سداسلا نرقلا نم ةطوطخملا هذه

 نوططخي مهو نييكلفلا نيبت رشع
 عم ةقّلحملا نم ةفلتخم ءازجأ

 نوعيطتسي ثيحب ةنيعم موجن
 ءامسلل ةحطسم طئارخ جاتنٍ|

 لا لوحتو عقاوما اهیلع ددحت
 هذه دشرت مث .تابالرطس]

 مادختساب «سانلا تابالرطسألا

 يزكرطا ساونلا مدختسیو .موجنلا

 موجنلا تاراسم عبتتل انه

 نم ةحطسم ا ضرألا ىلع بكاوكلاو
 .طئارخلا هذه عنص لجأ



 .فیرشلا فحصلا نم تایآ

 بابلألا يلوأل تایآ
 ناسنإلا ثحيو ًادج مهم بولسأب ةيعيبط رهاوظ ىلإ رارمتساب ميركلا نآرقلا ريشي
 .اهيف ركفتيو رهاوظلا هذه يف رظنلا معني نأ

 ضرألاو تاوامسلا قلخ ف نإ” :ىلاعت هلوق كلذ نم

 ام رحبلا ف يرجت يتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو

 ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو سانلا عفني

 فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا هب

 موقل تایل ضرالاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا
 (164 :ةرقبلا) .؟نولقعب

 ًابلاغو «ميركلا نآرقلا يف ةيكلفلا رهاوظلا سابتقا ررکتپ
 تیقوتلاو تقولا ةفرعمک سانلل اهعفنو اهتدئافب نرقت ام
 تاراسمو ةددحم كالفآ نع ثدحنب نآرقلاو .ةحاللاو

 هذه ءارو نآ اهدافم ةلاسر كلذ دعب ثعبیل .ةنيعم

 .اهفاشکتسال ّوعدم ناسنالا نو ًاکسامتم ًاماظن رهاوظلا

 "بلا تاملظ à اهب اودنهتل موجنلا مکل لعج يذلا وهو“

 (97 :ماعنألا) ."نوملعي موقل تانآلا انلصف دق رحبلاو

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا مكل رخسو”

Ciisنإ هرماب  àكلذ  GABنولقعب موقل * 
 (12 :لحنلا)
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 يف لك رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا قلخ يذلا وهو”
 (33 :ءايبنألا) ."نوحبسي كلف

 )5 ados D است گلو سمسا"

 نم سانلل ًايركف ًايدحت لكشت تايآلا هذه لقمه نإ

 معفم نوك فاشكتسال ةبولطملا ةفرعملا اونبي نأ لجأ

 .هللا بئاجعب

 تايآ ىدحإ يف ناسنإلا هللا ثحي لب ءطقف كلذ سيلو

 ءاضفلا فاشكتسال ًاجراخ هقيرط قشي نأ ىلع نآرقلا

 ةفرعلا كلته امدنع الإ متي ال كلذ نأب هريذحت عم نكلو

 :كلذ قيقحتل نييفاكلا ةوقلاو

 نم اوذفنت نأ متعطتسا نإ سنإلاو نجلا رشعم ای"
 .؟ناطلسب الا نوذفنت ال اوذفناف ضرألاو تاوامسلا راطقأ

 (33 :نمحرلا)
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 هراوطأ وأ ءرمقلا ةرود :راسيلا

 .يرجهلا ميوقتلا ديدحتل مدختست

 رمقلا

 1196955. 21 يف رمقلا حطس Je (Apollo) 11( 11 ولوبأ ءاضفلا ةنيفس تطح

 كلذ عمو .هيلع همدق عضو ناسنإ dol (Neil Armstrong) &s«)l لين ناكو

 وطخي نأ لبق كالفألا نم ضرألا ناريج برقأب نيملسم ا نم ريبك ددع نرتقا دقف
 .ليوط نمزب رمقلا ىلع ىلوألا هتوطخ غنورتسمرآ
 ميوقتلا نأل ءنيملسملا دنع ةيمهألا ةياغ يف رمقلا دعي

 ةرودب ددحتي يرجهلا خيراتلا مدختسي يذلا ينمزلا
 يرمقلا رهشلا نأ يه اهوهجاو يتلا ةلكشملاو .رمقلا

 ةنسلا عم مغانتي ال ًابيرقت موي (29.5) هلوط غلبي يذلا

 12) ةيرجهلا ةنسلا نإ ذإ ًاموي 365 غلبت يتلا ةيسمشلا

 .طقف ًاموي 354 لداعت (ًايرمق ًارهش

 موقن ةطخ اوئبتف ءاهتاذ ةلكشملا دوهيلاو نويحيسم ا هجاو

 وحن (Meton) نوتيم ىمسي ينيثأ يكلف فاشتكا ىلع

 ۷66086) ةينوتيملا ةرودلا روط .داليطا لبق 420 ماع

 ةنس 12 نم ةرودلا تناكو .ةنس 14 نم ةفلؤملا (هتكع

 ًارهش رشع ةثالثب نينس عبسو ًايرمق ًارهش رشع ينثاب
 رشع ثلاثلا رهشلا فاضي نيحلاو نيحلا نيبو .ًايرمق
 .لوصفلا عم نزاوتلا ىلع ظافحلل

 ال ًاماكح نأ ديب .قرودلا هذه مادختسا نوملسلما دارآ

 رشع ثلاثلا رهشلا اذه ًانایحآ نوفیضی اوناک مهل قالخ

 ةفيلخلا دمتعا اذلو .ةصاخلا مهحلاصم عم قفاوتي نيح

 يرجهلا میوقتلا ری باطخلا نب رمع يناثلا يدشارلا

 .مویلا یتح ًاعبتم لاز ام يذلا

 رصقت Cue هةقدب ةیرمقلا ةرودلا میوقتلا اذه نيبي
nudiصوت رشع .نعا اسمشلا .ةنسلا نع ةيرجملا  

 رهش «ناضمرک ةينيدلا مساوللاو دایعألا رودت كلذبو
ehallةنس لك يف ركبي هنأ يأ ؛ةنسلا لوصف ربع  

 رهش دوعيو ءاهلبق يتلا نع ًاموي رشع دحأ ةيسمش
 .ةيسمش ةنس نيثالثو ثالث لك هسفن مويلا ىلإ مايصلا



 كلذل ,لالهلا ةيّور دنع ةيمالسالا روهشلا نم هربغو ناضمر رهش أدبي
 .ءامسلا يف هلاله ىرُي نأ ىلإ ناضمر أدبي ىتم طبضلاب فرعُي ال

 ًاصاخ ًايدحت لالهلا هيف ىري نأ نكه يذلا تقولاب ؤبنتلا ناك دقو

 سويملطب ةيرظن نأ نم مغرلا ىلعو .نيملسملا نييضايرلا نييكلفلل

 لالهلا غوزب نمزب ؤبنتلاب حمستو ةقيقد تناك رمقلا تاكرح نأشب
 فوسخلا نم ًاءزج هفصوب يرمقلا راسملا ىلإ ترظن اهنأ الإ ,ديدجلا

 .رمقلل ةبسنلاب سمشلا راسم نم وأ

 رمقلا ةكرح ةسارد بلطتت لالهلا ةيؤرب ؤبنتلا نأ نوملسملا كردأ

 ةمدقتم ةيورك ةسدنه بلطتت ةلأسملا هذه نأو «قفألل ةبسلاب

dueلوأ يدنكلاو .ةركلا حطس ىلع لاكشألا عم لماعتت ةسدنه وأ  

 ىلع اهمدختساو ؛عساتلا نرقلا يف دادغبب ةيوركلا ةسدنهلا روط نم
 .ةيكلفلا هلامعأ يف عساو قاطن

 ..ةلبقلا ةهج اوددحي يك ةيوركلا ةسدنهلا ىلإ ةجاحب نوملسملا ناك
 ةركلا ىلع ناكم يأ نم ةكم ىلإ هاجتالا ديدحت ينوريبلا عاطتساو

 ودرانویل نیخروطا ضعب هّدعو .بهاوللا ددعتم ينوريبلا ناك .ةيضرألا

 997ويام 24 يف رمقلا فوسخ ينوريبلا فصوو .هنامز يشتنيفاد

 (172هانوامص) ناتسکبزوآ ی /(۲۵10) ثاک ةنيدم يف ناك امدنع

 دهاشپ يك يناجزوبلا افولا وبأ يكلفلا ماعلا هليمز عم بتر .مويلا
 اعاطتسا امهيتيقوت انراق امدنعو .دادغب يف فوسخلا اذه ريخألا

 .نيتنيدملا نيتاهل لوطلا <b نيب قرفلا ةفرعم

 ءيضاملا يف رمقلا ناكف ؛ًاداج ًالمع هليجستو رمقلا دصر ناك اذكهو

 ززع هتاكرح ماظن ليجست نأل «مئاد ناتتفا ردصم ًايلاح وه امك

 ميوقتلا ةينب داصرألا هذه تجتنأو .ًاضيأ ءامسلا يف ماظن دوجو ةركف

 .ةنس ةئمعبرأو فلأ نم رثكأ ذنم مدختسي لاز ام يذلا يمالسإلا

 رمقلا صئاصخ ةسارد يف نيملسملا تاماهسإ نع ديزملا ةءارقلو

 .“رمقلا سيراضت” ب قلعتملا يلاتلا مسقلا رظنا .ةيثايزيفلا

 سداسلا نرقلا علطم نم ةيسراف ةطوطخم نم مسر

 .ينيوزقلل ؟تاقولخلما بئاجع" اهناونع رشع

 »975 ماع دادخبب ةيكلف داصرأب ماقو ةرهاقلا يف شاع يلف ماع

 فرعي يذلا رمقلا ةكرح يف ثلاثلا قیاس ee فشتكا

isl. Ello لوألا نف 

 هنأ ie e ىلإ هفاشتكا à لضفلا n ثلاثلا فارحنالا

 .یناجزوبلا افولا

 ةكرحلا عراست نأ CEN ةكرح يف اذه ثلاثلا يواستلا مدع نإ

 لوألا نيعبرلا يف eee ندبلا لامتکا دنعو لالهلا ةدالو دنع

 يهارب وکیات ابوروآ ق ةيناث هفشتکا -ةیرمقلا ةرودلا نم ثلاثلاو

 راطإ يف هفاشتكا نم نورق ةتس دعب يأ ًةبيرقت 1580 ماع

 .ةيمالسإلا ةفاقثلا

Metti eiu مهم ورم A 
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giay bll opid (Novum 

 ماع يلويشتير 1651.

 رمقلا سيراضن
 ىرخأو ةملظم عقب هبو وتسم ريغ هحطس ودبي ةدرجملا نيعلاب رمقلا ىلإ رظنلا ىدل
 .“رمقلا سيراضت” ماعملا هذه ىمست ..ةئيضم

 (Giovanni Battista يلويشتير اتسيتاب ینافویج

(Riccioliةعماجلاب ةفسلفلاو كلفلا ملع ذاتسأ  

 1651 ماع رشن ءایلاطیاب اینولوب ةنیدم يف ةيعوسيلا
 هعمو ؟دیدجلا يطسجلما" هامس كلفلا ین ًالماش ًافنصم

 ةيكلفلا سیراضتلا یلع قلطآو .رمقلل ةلماک ةطيرخ

 صصخ «یطسولا روصعلا نم نیزراب نییکلف ءامسآ
 .نیملسم تایضایر ءاملعو نییکلف ءامسأل اهنم ةرشع

 (International يلاعلا يكلفلا داحنالا رقّوم قفاو

(de 1935 ele säd] (Astronomical Unionهذه  

 رمقلا تالیکشت نم ًاليكشت رشع ةثالث ىّمسف ؟ءاممألا

 یرخآ ءامسأ تفيضأو ءرابك نيملسم نييكلف ءامسأب
 :ءامسألا هذه نيب نم .ذئذنم

dew 5@9 :(Messala)نم رشع ثلاثلا عاطقلا $  

 ناكو ءيراثأ نبا هللا ءاشام ملاعلا مساب يمس ءرمقلا

 ًايرصم ًايدوهي ناك .809 ماع وحن كلفلا ملع يف هطاشن

 .روصنملا يسابعلا ةفيلخلا مكح ءانثأ يف مالسإلا قنتعا

 ةينيتاللا ىلإ هلامعأ نم مجرت رشع سداسلا نرقلا يف
De) 9 (De Scientia Motus Orbis) :5lgzso «9UUS 

(compositione et utilitate astrolabii 

aul! elbil § 34> :(Almamon)مساب تيمس  

 ادصرم نوماملا ىنب .ديشرلا نوراه نب نومأملا ةفيلخلا
 يف يملعلا ثحبلاو ةمجرتلا جمانرب ةوقب معدو دادغب يف
 ."ةمكحلا تيب”

b,a> :(Alfraganus)مساب تيمس يناثلا عاطقلا §  

 نييكلفلا نم ًادحاو ناكو .861 ماع وحن ىفوتملا «یناغرفلا

 cle عماوج” ريهشلا هباتك رّثأ .نومأملا دهع يف نيزيمتملا

 ءيلاطيإلا (هص[6) يتناد بيدألا يف ًاسيئر ًاريثأت “موجنلا

 . ةیهلالا ایدیموکلا" فلؤم

Ja» :(Albategnius)مساب يمس لوألا عاطقلا &  

 تاسايقلا نم ًاريثك يناتبلا ددح .858 ماع دولوملا «يناتبلا

Thebit)يمس «نماثلا عاطقلا ف زراب يرثاد لهس :)  

 یلع فرشآ .901 ماع دادغبب قوتلا .قرق نب تباث مساب

 ةيملعلا بتکلا نم ددعل ةيبرعلا تامجرتلا حیحصت

 È öns تاماهسا مهسآ امک .ةيناپرسلاو ةيقيرغالا
 .كلفلا ملعو تایضایرلا

dbe dle :(Azophi)مساب تیمس عساتلا عاطقلا §  

 نم ًادحاو ناک .رشاعلا نرقلا نم یفوصلا نمحرلا دبع
 OLS ناکو «یطسولا روصعلا à نيدصارلا نييكلفلا

 كلفلا ملع نويع نم “نيعبرألاو ةينامثلا بكاوكلا روص”
 .موجنلا يف صصختملا

Jaw :(Alhazen)ةقلح ةئيه ىلع  àيناثلا عاطقلا  

 يف دلو .مثيهلا نب نسحلا يلع gl مساب يمس شع
 ةيملعلا هتايح مظعم ىضقو 965 ماع يلاوح ةرصبلا

 ,باتك ةئم وحن فلأ .1039 ماع يفوت ثيح ءرصم يف

lgi hi>تايضايرلا يف اهمظعم ءنوسمخ مويلا ىتح  
 ملع يف نيققحملا لئاوأ نم ناك .تايرصبلاو كلفلاو

 ًارثأ “رظانملا باتك” هباتك ثدحأو «ماعلا ف تايرصبلا

 .مولعلا يف ًالئاه

Jas :(Arzachel)مساب يمس ءنماثلا عاطقلا يف  

Sgt) «4 ylلمع .0 ماع  àةيمالسإلا اينابسإ  

 دعأو دوهيو نيملسم نيرخآ نييكلف عم نواعتلاب



 رثآ دق هلمع نوكي امبرو .ةروهشملا ةيلطيلطلا لوادجلا

 .سوكينربوك يف

 يمس .عساتلا عاطقلا يف طسبنم يرئاد لهس :(62606)

 .رشع يناثلا نرقلا نم يسلدنأ ماع ,حلفأ نب رباج مساب
 تايثادحإلا سايقل ةلومحم ةيوامس ةرك ممص نم لوأ وه
 e925553 egal (torquetum) ىمستو «ةيوامسلا

:(Nasireddin)نوثالث اهرطق ةرفح  Susمساب تيمس  

 ًاريزو ناك .1201 ماع دلو يذلا يسوطلا نيدلا ريصن

 ناجيبرذأو سراف دالبب يناخلإلا مكاحلا ,ناخ وکالوهل
 نع ًالوؤسم نيع مث .1265 ماع ىتح 1256 ماع نم

 لوادجلا دعأ هيفو «ةغارم يف وكالوه هأشنأ يذلا دصرملا

 مدختسي لظ يذلا ةتباثلا موجنلل ًاروصم ًانايبو «ةيناخلإلا
 .ةيبرغلا ابوروأ ىلإ نيصلا نم ةديدع دالب يف

6,a> :(Alpetragius)مساب تيمس .«نماثلا عاطقلا يف  

 «برغملا يف دولومللا يجورطبلا قحسا نب نيدلا رون
 ًادهاج لمع .1204 ماع وحن يفوت die] à شاعو

 .حلفی ملف .ةيبكوكلا تاکرحلل سویملطب ماظن لیدعتل

 ثلاثلا نرقلا يف ابوروأب ًاعئاش ناك “ةئيهلا باتك” هل
 .ةینیتاللا هتمجرتب رشع

Ugw :(Abulfeda)يمس «عساتلا عاطقلا يف يرئاد  

 رخآ ناك .1273 ماع ماشلا يف دولوملا ءءادفلا يبأ مساب

 يتلا ديلاقتلا ىلع أشنو بردت ملسم يكلفو يفارغج

Laubsمهأ نمو اريبك ًاخرؤم ناكو .نومأملا ةفيلخلا  
 .نادلبلا میوقت" هلامعآ

Beigh)نماثلا عاطقلا ف ةيجليلها ةقلح :(اناسهط  

 سسأو 1394 ماع دولوللا كيب غولوآ مساب تیمس یشع

 ةيكلف تاودأب زهُج دنقرمس يف ًاعئار ًادصرم 1420 ماع

 وهف ًارمع لوطألاو ةعمس لضفألا هلمع امأ .ةعئار ةقيقد

 .موجنلل ديدجلا هليلد

 صاخشألا كئلوأ ركذت ةليللا رمقلا ىرت امدنعف اذكهو

 تاقلحلاو رفحلاو لوهسلا هذه يف اودلُخ نيذلا

 ةيناسنإلا ةايحلا يف اوثدحأ نيذلا كتئلوأ .ةيجليلهإلا

 .عسوأ ةفرعم اورشنو ربكأ ًامهفت
N f 

 ضعب نيبت رمقلا حطسل ةروص
 ءامسأب تيمس يتلا سيراضتلا

 ةغللاب نيروهشم نيملسم ءاملع

 ةسسؤم يف رهظت امك ةيزيلجنإلا
 .ةيئاضفلا ۸



AQUI 

 امو عساتلا نرقلا ذنم نويكلفلا نتتفا كلفلاب مظاعتملا مامتهالاو دصارملا روهظ عم

 دبع مهنيب نمو .تابكوكلاو موجنلا ةفرعم يف ةريبك ًالامعأ اوذفنو ليللا ءامسب هدعب
 ماع يف فصوو موجنلل ًاقيقد ًادصار ناك .رشاعلا نرقلا يف شاع يذلا يفوصلا نمحرلا

  4ةلبكملا ةأرطلا ةرجم  allo] 485 dale C555] (Andromeda galaxy)اهيلع

 بتر .انترجم جراخ موجن ماظنل ليجست لوأ كلذ ناكو .“ةريغصلا ةباحسلا” مسا

dlgis اهماجحأو موجنلا عقاوم سردف ةيبكوك تاعومجم يف هتافاشتكا يفوصلا 
 ..اهلخاد نم ىرخأو ةيوامسلا ةركلا جراخ نم ةدحاو :نيتطيرخ ةبكوك لكل مسرو
 .ةددعتملا هتامادختساو بالرطسألا نع بتك امك

 نم ديدعلا ليجست قاشلا لمعلا اذه ةجيتن تناك

 ةيبرعلا اهئامسأب فرعت تلاز ام يتلا بكاوكلاو موجنلا

 ءامسألا اوقلطأ نيملسملا ءاملعلا نأ عقاولاو .ةيلصألا

 165 لاز امو «ةبکوکو ًامجن 1022 وحنل ماجحألا اوددحو

 ةيبرعلا اهلوصأ سكعت ءامسأ لمحت مويلا ىتح ًامجن

 .“رئاطلا رسنلاو ايرثلل عباتلا” اهانعمو «“نارّبّدلا” لثم

 ةيكلف لوادجو موجنلل طئارخ كلذك نوملسملا ركتبا
 ًانورق ىصقألا قرشلا يفو ابوروأ يف تمدختسا ءامسلل

 لثم .ةينفلا لامعألا يف ءامسلل طئارخ ترهظ امك .ةثالث

 يف ندرألاب ديش رصق وهو .ةرمع رِيَصُف يف ماّمحلا ةبق
 ةديرف ةيورك فصن ةيوامس ةطيرخ هيف ,نماثلا نرقلا

 نيبت يصجلا ريوصتلا نم ةيقابلا عطقلا نإ .اهعون نم
 .مجن ةئمعبرأو LSS 37 نم ءازجأ

 .ايرثلا موجن ةعومجم

 :ةعاسلا براقع هاجتاب :راسيلا ىصقأ

 f(Pegasus) مظعألا سرفلا ةبكوك

 ةبكوك ؛(112© 28)1عم») نينتلا ةبكوك

«(Gemini) «5922!بهتلم لا ةبكوك  

 ينوك فصول ةطوطخم ؛(0ءمادعانو)

 .هللا دبع نب یفطصم همسر «ةيكرتلاب
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 .يسودرفلل “كولملا باتك” فالغ

 ناريطلا
 تاناوطسأ يف ءاضفلا ىلإ نوقلطني اوراص مويلا ءاسنلاو لاجرلا نأ قدصي ال داكي

 دقل .رمقلا نم روخصب نيلمحم ضرألا ىلإ نودوعيو نوكلا نوفشكتسي .ةيندعم

 .نينسلا فالآ ذنم يرشبلا سنجلا ناريطلا موهفم رحس

 يف مهتبغر رهظت ةريبك ًاموسر مهءارو نويرصملا كرت

 نيينيصلا ىدلو .ةحنجأب نيقلحم ةنعارفلا نيبت «ناريطلا
 .ناريطلا نع ةيروطسأ تاياكح نييناساسلاو قيرغإلاو
 اهدرسي يتلا كلت ةميدقلا ةيبعشلا تاياكحلا رهشأ نمو
 هفلأ يذلا (5طهطصهصدعاط) “كولملا باتك” يف يسودرفلا
 سوواقيق همسا ًاكلم نإ ةياكحلا لوقت .م1000 ماع

ely æl (King Kai Kawus)وزغب ةريرشلا  

 يف ءشرع ةئيه ىلع ةرئاط ةبكرم هتطساو تناك ءامسلا

 سأر ىلع عضو .ىلعألا ىلإ ةهجتم ةدمعأ ةعبرأ هاياوز

 .شرعلا لجرآ ین روسن تطبرو .محل ةعطق دومع لك
 شرعلا تعفر محللا یا لوصولل ناریطلا تلواح امدنعف

 .ًامطحم شرعلا ىواهت تبعت نيح اهنكلو ءاهعم

dsةرحس نع تاياكح ةيلهاجلا ةيبرعلا ريطاسألا  

 ىتح وأ رويطو «ةقراخ یوق نعو «نوريطي نيذوعشمو

 ؛يحور دعب نيملسملا دنع ناريطلل ناكو .طقف شير

 نآرقلاو .ىلعألا ىلإ دوعصلاو حالصلل ىعست ةيقتلا حورلاف

 .تاوامسلا راطقأ نم ذافنلا ىلإو رويطلا ىلإ ريشي

 «صخش لوآ اهر لب ,ملسم لوأ يبطرقلا سانرف نب سابع

 راطو اهعنص ةلآب ناريط ةبرجت عساتلا نرقلا يف ىرجأ
 ًارعاش ناک ؛بهاولاو فراعلا ددعتم سابع ناک .اهب

 هترهش نأ ديب ؛ًاسدنهمو كلف ماعو ًایقیسومو ًامجنمو
 نم ىلوألا تناك «ناربط UT هئانب نم تءاج ةعساولا

 تارم ةدع حاجنب راط .ءاضفلا ىلإ ًاناسنإ تلمح اهعون

 همايق لبق هميماصت نسح دقو «ةيوارحص قطانم قوف

 .ةبطرق يف ناريط يتلواحمب

 هسفن طاحأ امدنع 852 ماع ىلوألا ةلواحملا تناك

 ةنذئم نم زفقو ء.ةيبشخ مئاعدب ةاّسقم ةعساو ةلظم
 .ةيعارش ةرئاط يف هنأكو قلزنا .ةبطرق يف ريبكلا عماجلا
 ل ثيحب ًاتطابتم ناک هطوقس نآ دیب «ةلواحما تقفخآ

 زفقلل ةلواحم لوآ كلت تناكف .ةفيفط رارضأ ريغب بصي

 نامريف نيمرأ مساب أطخ هيمست ةيبرغلا رداصملا .ةلظملاب
ge Yuu (Armen Firman)سانرف نب سابع . 



 رويطلا سانرف نبا ةبقارم دعب
 ليذلا نأ كردأ طحت يهو

 ظحلپ م .ةقدب طوبهلل يرورض
 مطترا امدنع ىَذأتف لبق نم كلذ

 .حجان ناريط دعب ضرألاب

 هميمصت نيسحتل ًادهاج لمعف .ةبرجتلا نم سانرف نبا ملعت
 كلذکو .نایع دوهش اهرکذ يتلا فاصوألا لوقتو .يناثلا

 ةلآب هبشآ سابع هعنص ام نإ .قرتفلا كلت نم تاطوطخم
 ,ةنس يتتمو فلآ لبق اذکهو .نیریبک نیحانج نم فلأتت

 نم ناریطلل ةلآ ًابیرقت هرمع نم نیعبسلا à لجر عنص

 .روسنلا شیر نمو ریرحلا

 ةبطرق يحاوض نم .ةفاصّرلا ةقطنم يف ةلت سانرف نبا دعص

 عضو نآ دعبو "سورعلا لبج" ىمسي لبج برق .اينابسإب
 سانلا هيف عمجت bög ددح .هتلآ یلع ةربخأالا تاسمللا

 .هناربط اودهاشبل

 ريرحلا نم عونصملا ءرئاطلا هيز يف عمجلا مامآ هروهظ یدلو

 ,ةعيفر ةيريرح طئارشب اهطبر يتلا روسنلا شيرب ىطغملا

 ًاتبثم ًاعارش ًامدختسم ريطيل ططخ فيك سانرف نبا حرش
 تراس نإف .رئاطلاك وجلا يف قلحأل مكنذأتسأ نآلاو” :هيعارذب

 .اماس مكيلإ ةدوعلا نم نكمتأسف «ماري ام ىلع رومألا

 نم رثكأ وجلا يف قلحو ريبك عافترا ىتح سانرف نبا راط
 عارشلا مطحتف ءضرألا ىلإ ًايدومع هطوقس لبق .قئاقد رشع

 دنع ليذلا ةفيظو ذئدنع كردأف ؛هتارقف ىدحإ ترسكناو

 طحت «نیبّرقلا هئاقدصآ دحأل لاق امك ءاهنأل ءرويطلا طوبه

LUI de Us doleليذ هتلآل نكي ملف وه امأ . 

 رمألا ًالوأ ةيفلخلا اهتالجع ىلع طبهت اهلك ةثيدحلا تارئاطلا

 لاق .ةقيقحلاو عقاولاب ةلص اذ سانرف نبا قيلعت لعج يذلا

 ول امك ةريبك ةفاسم راط” :ةثداحلا فصي نايعلا دوهش دحأ

 قلطنا يذلا ناكملا يف طوبهلا دارأ امدنع نكلو ءرئاط هنأ
edieهبتني ملف ءليذب دّوزتي م هنأل كلذ .هرهظ يف ىذأب بيصأ  

 .*اهلوپذ یلع طبهت طحت امدنع رويطلا نأ ىلإ

 ًاموسر يشتنيفاد ودرانويل عضو ىتح نمزلا نم نورق تضم
 ةرايطب «ناريط” لوأب (191811) تيار ةوخإلا ماقو ناريطلل

 .تاكرحم تاذ

 ناريطلا يف سانرف نباب قحل يذلا ررضلا نإف ظحلا ءوسلو

 ةجاح هفاشتكا دسجيل براجتلا نم ديزم ءارجإ نم هعنم

 سانرف نبا ناك ءلاح ةيأ ىلع .طوبهلا يف هتفيظوو ليذلا
 ًاصخش دشرآ امر وآ ام صخشل هتلآ فصو هنآ دب الو .ًاعدبم

 .ةديدج ةخسن عنصي يكل .هدنع نیبردتلا نم نوکی اهر ءام
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 (a : 2 On the Marvellous "ةعیبطلاو نفلل ةبيجعلا ىوقلا يف”

(Powers of Art and Natureعيطتسي نيتنكمم نيتقيرط ركذف  

 حبصأ الم ًاطيسب ًافصو دعت امهادحإ :ريطي نأ امهتطاسوب ناسنإلا

 نيقافخ نیحانج تاذ ةرثاط) "رتبوئینروآ" ب دعب امیف فرعی
 لصفم فصو يهف یرخألا امآ ..(كرحم الب ةرثاط ؛رثاطلا يحانجك

 ءرملا ربطی ةادآ كانه" :نوکیب لوقب .يربثآ ءاوهب ةءولمم ةركل

 فرعآ ينكلو طق اهآر ًاءرما فرعأ الو ad اهرأ مل ءاهتطاسوب

 نأ فورعملا نم .“اهعنص يذلا ماعلل لماكلا مسالا ةفرعملا مامت

 نوکی نآ لمتحلا نمو .سانرف نبا نطوم .ةبطرق ین سرد نوکیب

 ةيمالسإ تاطوطخم ىلع دامتعالاب “رتبوثينروألا” فصو دق نوكيب

 .قالطإلا ىلع رثأ اهل قبي مل ءاينابسإ يف ةرصاعم

 ديعأو .هلامعأ نم يأ انيلإ لصي مو 887 ماع سانرف نبا يفوت

 تامولعملا نم ليلق نمو راعشألا ضعب نم هتايح نع رابخأ عمج
 .كاذنيح نوخرؤما اهركذ ىتلا

 ةدع ترجو «سانرف نبا دعب ناريطلا تالواحم نوعباتي سانلا ذخأ

 يناتسکرت ملعم (Al-Juhari) يرهوجلا ةلواحم اهنم ؛تالواحم

 ًامدختسم )1002 ele (Ulu) sol عماج ةنذثم نم هسفن ىقلأ

 كلذك .ضرألاب هماطترا روف يفوت دقو ءلبحو بشخ نم نيحانج
 ظزاسدع#) يربسيملام نم رمليإ يتكدنبلا يزيلكنإلا بهارلا لعف

Malmesburyرخآلا وه يسن دقو :(01  LIIهاقاس ترسكناف  

 .مدق ةثمتس عافتراب جرب نم 1010 ماع زفق امدنع

 لامعأ تركذ نأ ىلإ نيتثداحلا نيتاه دعب ناريطلا خيرات تمص

 ودرانويل لظي .يشتنيفاد ودرانويل ريهشلا يسنرولفلا ماعلا نانفلا
 .ناريطلا يف ًابسانم ًايملع ًاريكفت سسأ يذلا دئارلا سدنهملا
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 ناريطل نايب :راسيلا ىلإ نيميلا نم
 Hazarfen) (4 à دمحأ نفرازه

ple (Ahmed Çelebi1638  

 LYE ep (Galata Tower) نم

 مسر ؛لوبنطسإ يف روفسوبلا ىلع

 يخوراص ناريط لوأ نيبي ينف
 يبلشت نسح يراغال هقلطأ لوهأم

ele (Lagari Hasan Celebi) 

 ناطلسلا ةنبا ةدالو ةليل 3

 ىلإ نسح يراغال قلطنا .عبارلا دارم

 فناعز ةعبس يذ خوراصب ءامسلا

 .دورابلا نوجعم مادختساب هعرتخا

 ىلع مسرو ممص هنكل ,هسفنپ ریطپ نآ ودرانویل لواحی م
 ةلآ كلذ ین ام ,ناریطلاب قلعتت ةديدع تاططخم قرولا

 ةلآ يهو «"رتبوئینروآ" تيمس رئاط ةئيه ىلع ةحنجم

 ةقلزنم ًاضيأ هميماصت نمو .رهظلا ىلع مزحتل تممص
 ةرئاط یتح ودرانویل ممص .مهضعب يأر یو .ةيئاوه

(Helicopter) josS lus / io 9 o 

 يبلش نسح يراغال یعدپ يرت عرتخا 1633 ماع يفو

 لطر ةتمالث مادختساب هقلطآ لوهأم خوراص لوآ

 مسرب ثدحلا لجُمو .هل ًادوقو دورابلا قوحسم نم

 William) jayb -| مایلو لوقی .نینانفلا دحأال يطيطخت

 رصع ةصق .ديدجلا طيحملا اذه” هباتك يف (18. ۵

(This New Ocean. The Story of the “JYI Là 

uU" :First Space Age)کرت ...يبلش نسح يراغال  

 لافتحالل .دورابلا نم ًالطر 54 هدوقو خوراص يف قلطنا

 دارم ناطلسلا ةنبا (Kaya Sultan) ناطلس اياك دلوم

 ةدع حتف ثیح وجلا à Ule خوراصلا هلمح ...عبارلا

doeنفوک .يلما رصقلا مامآ ًالاس ءاللا یلع طبه مث  

 لیقو ,ناسرفلا يف ًاطباض نیعو .بهذلا نم سیکب يبلش
 .“...مرقلا يف ةكرعمب لتق هنإ

 عباسلا نرقلا نم يرت وهو .يبلشت دمحآ نفرازه امآ
 یلع ًاطیخم روسنلا شیر ناریطلل مدختسا دقف یشع
 يغبني فیک ررق ةيبيرجت تالواحم عست دعبو .هیحانج
 e1638» ماع يف ناك هل ناريط رهشأ .ناحانجلا نوكي نأ

 ,لوبنطسإ يف روفسوبلا برق اتالاغ جرب نم زفق اهدنعو

 لاق امبسحو .رحبلا نم ىرخألا ةفضلا ىلع حاجنب طحو
 2g SU! (Evliya Celebi) يبلش ايلوأ يرتلا خرؤملا

 (Seyahatname) ؟رافسألا باتک" يف اهلجسو ةرثأما

 تاباسح مدختسا راط يذلا روهشللا يرتلا اذه ناف

 ,نزاوتلا ف تالیدعتلاو تاحیحصتلا ضعب عم يرهوجلا

 نفرازه لان .رسنلا ناریطل هتسارد نم ةقنشم يهو

 ردصو .هزاجنا یلع ةيبهذ ةعطق فلآ اهردق ةأفاکم

 .يخيراتلا هناريطل لالجإو ءانث هيلع کرت يديرب عباط

 ةوخإلا نلعأ روفسوبلا قوف حجانلا ناریطلا دعب
 ناربطلا à مهلامآ نع (Montgolfier) ریفلوغتنوم

 ةطبو فورخ :هیف بکر «نخاسلا ءاوهلاب ءيلم ةاطنم
 ييزور يد ييتاليب ناک عیباسآ ةعضب دعبو .كيدو

(Pilatre de Rozier)ذاتسآ  egleيد يوكرامو  

 ,يركسعلا Ja3LAJI (Marquis d»Arlandes) ييدنالرأ

 ةسمخ وحن نخاسلا ءاوهلاب أبعم داطنم يف راط نم لوآ

 .سيراب لوح تارتموليك

sie) GLY!لاتنيليل  (Otto Lilienthal)ىلع نميه  

 ةعفارلا ىوقلا سردو ءرشع عساتلا نرقلا يف ناريطلا ملع

 زكرم ةكرحو حانجلل ءانحنالا لاكشأ لضفأو .حوطسلل

 ًامهم ًالماع ناك يذلا رمألا .هاياوز فالتخاب طغضلا

 تام هنكلو ًاميظع ًايعارش ًارايط ناك .ةرئاطلا رارقتسال

 تبه امدنع 1896 ماع نيلرب لالت قوف هناريط ءانثأ يف



 “ليسيلف يل” نولابلا نيبت ةيحيضوت ةحول :لفسألا ىلإ ىلعألا نم
(Le Flesselles)93$ دعاصلا  (Lyon) Godءاسنرفب  àرياني 9  

 ييفلوغتنوم فيزوج مهيف نمب نيرفاسم ةعبس لمحي 4
(Joseph Montgolfier)ييزور يد ييتاليب اوسنارف ناجو  

JÎ ‘(Jean Francois Pilatre de Rozier)هذفني ناريط  

 1903 ماع تيار ناوخألا

 ىلع ردقي dg aT رايهنا ىلإ تدأ ةفصاع حير هيلع

 .اهيلع ةرطيسلا ةداعتسا

Leyناوَّخألا ناك  loo (Wright) Colءامسألا رثكأ  

 ماعل ريمسيد نم لوألا يف ًاثيدحو «ناريطلا ماع يف ةرهش

 .امهناريطل ىلوألا ىركذلا تناك 3

 ةيرهوجلا (18711111: (Wright تيار ربليو ةريصب تناك

 دکأت .كلذک سانرف نبا همّلعت سرد اذهو نويطلا ةسارد

 مکحتلا و يبناجلا اهنزاوت ظفحت رویطلا نآ نم ربلیو

 ةكرح نيحانجلا كيرحت ببسب .لیم امدنع اهسفنپ
 ٌایلآ هتاذ لوعفلا جاتنا دیعت ةرئاط رکتباف .ةيرثاد

 .بولطلا بسح رخآ وأ هاجتا يف ليمت نأ اهل ًاحيتم

 مدختسا «تاکرحلماب ةدّوزما تارئاطلا ريوطت لبقو

 .طوبهلا دنع ثداوح عوقو عنمت تاقالز تيار ناوخألا

 ليامتلاو مكحتلا ةفد عمجل يساسألا أدبملا اباصأ امهنأ امك

 1908ماع لولحبو .نزاوتم معان فافتلا قيقحت لجأ نم

 ةنسلا نوضغ يفو ءاسنرف يف هترئاط تيار تربليو ضرع
 سيولو Sly gie (Henri Farman) ناك اهتاذ

dlg (Louis Bleriot) gykعسوأ ناريطب  edo 

 ةيئاضفلا رافسألا ىتحو «هلك اذه ناريطلا خيرات نإ

 نب سابع وه دحاو لجرل ةعضاوتملا تايادبلا نم قلطنا
 امدنع هراكفأ بيرجت لواح نم لوأ ناك يذلا سانرف

 .ريرحلاو روسنلا شيرب راط

 حانجب عطقم يف لكشلا روطت نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 ةوق دلوت ةقيرطب ءاوهلا عزوي يذلا ةثيدحلا تارئاطلا
 همدختسا يذلا ثلثملا عارشلا لكش ىلإ عجري ةعفار

 هاجتال سكاعم هاجتاب راحبإلل ًاهدق برعلا نوحالملا
 à نآلا ةسوكعم ةقيرطب لكشلا اذه مدختسيو .حيرلا

 C23 ($ (Formula One) ناو الويمروفلا تارايس ليذ

 .ةقئافلا اهتعرس ببسب ريطت الف ضرألا ىلع
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 رداصملا

 كانه ,مويلا اهب عتمتن يتلا مولعلا اورثأ نيذلا لحاطفلا ءاملعلاب كفرعي لصفلا ذه نايفس تعمس”
 نيزراب ًاملاع رشع دحأ انرتخا ,باتكلا اذه يف ثحبلل اوعضخ نيذلا ءاملعلا نم ريثكلا ا

sacرف ةيقبلا انعضو ,لیصافتلا نم دیزمب `  iيك ”ملعلا نم ةنس فلأ“  
 .نيأو CET TT PE LT وأ ملاعلا اذه ناك نم فشتكت S مه :برعلا نم لجرل

۰ B مكحيو E 
  oملعلا  ee ag ESءاملعلا هثدحأ يذلا تاعارتخالاو تاراکتبالاو لامعألا رثأ نع دیزملا

STET EI E ENT ل RO يبوروللا رکفلا يف نوملسملا Ev نأ فاخأ 
TII E ا E E ا E Ense لا d LENI 

 .ةيملعلا قئاقحلا ةفرعم ىلإ ةليسولا اهرابتعال ؛ةيبرعلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا مکدنع نم ملعل
 ريغ ىلإ ریصیف
 EE TTT E TEE EET e اطظا .نولذتف

SEIT لا اا E Ye) ف E 

aall یف 
ll ها 

Q9يناعنصلا عفان  
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 ةيمالسالا ةراضحلا نم يبهذلا رصعلا ءاملع نع باتکلا اذه ایانث يف تأرق دقل

 لبق نم ةريبکلا ءامسألا ضعبب فیرعت كيلإو .ةيمويلا انتايح يف اومهسأ فيكو
 تلخ هنس کلا لاوع

 سانرف نب سابع
 وذ هنأل سانرف نب سابعل ةدحاو ةنهم یلع زکرت نآ بعصلا نم نب سانرف نب مساقلا وبأ سابع :لماكلا مسالا
 .كلفلاو اقیسولاو «میجنتلاو رعشلا اهیف اهم ؛ةددعتم بهاوم .ينركاتلا سادرف

Eيقيسومو ةيفسلف تاطوطخم مجرتو «ةينانويلاب اقيلط ن نم ةيسلدنآ ةلالس نم عساتلا نرقلا ق :دلو .ةىقىسومو ةىفسلف تاط وطف 55 ةا ولاد اقلط ناک  

 جاجزلا جاتناو (زتراوکلا) يرخصلا رولبلا عطق نف نقتآ نآ دعبو ةدنر نآلا يه] انركات يف ميقي ناك ةيربرب ةرسأ

go leg gio .[(Ronda)(مویراتبنالبلا) ةيعانطصالا ةيوامسلا ةبقلا  

dote uاهيلإ قربلاو دعرلا ةفاضإب هتاركتبم لمكأو . 
 .887 ماع يف :يفوت

 اهعون نم ىلوألا دعت يتلا ناريطلا ةلآ ءانب هتازاجنإ رهشأ نم

 هلامعأ نم رثأ يأ كرتي م ظحلا ءوسلو .وجلا ىلإ ًاناسنإ لمحتل

 راعشألا ضعب نم هتريس نم ضعب یلع انفرعت نکل .ةيلصأأل
 .ةديدع قئاثو يف تدجو نايع دوهش نم ةذوخأللا تامولعم او لصف .“رخافلا ماعطلا” مسق يف :هنع أرقا

 لصف يق “جاجزلا ةعانص” مسقو “تيبلا”

 ."نوکلا" لصف ی "ناریطلا" مسقو ؛؟؟قوسلا"

 ,رولبلاو ,ناربطلا ةلآ جاتنإ :ًاريثأت هلامعأ رثكأ

 .(مويراتينالبلا) ةيعانطصالا ةيوامسلا ةبقلاو

 يرزجلا
 ييناكيم سدنهم هنأب مويلا يرزجلا فصت نأ نكمي زعلا وبأ نامزلا عيدب :لماكلا مسالا

 نكلو «لیلقلا Gow Ble ge Ge VY .عدبم .يرزجلا زازرلا نب ليعامسإ
 ءيقترألا نيدلا رصان ةمدخ يف ناك هنأ هفرعن يذلا

 يف هتاعرتخم قيثوت هنم بلط يذلا ركب رايد كلم
 عفانلا لمعلاو ملعلا نيب عماجلا” اهناونع ةطوطخم

 .1206 ماع يف هزجنأ يذلاو «“ليحلا ةعانص يف

 هنأ ملعن اننكل قدالولا خیرات لوهجم :دلو

 يف نآلا) ركب رايد يف ةقتارألا كولملا مدخ

 .1200 -1174 نم (ايكرت قرش بونج

 تالآو «تاعاسلا اهيف ام ةريثك تالآ كلذ لبق عنص دولا خيرات :لوهجم :يون

 يتلا ةيكيناكيملا ةزهجألا نم ًاريبك ًاددعو .هایلا عفر ملعلا نيب عماجلا” :ًاريثأت هلامعأ رثكأ

 .“يقفرملا دومعلا” لثم .ةسدنهلا يف ةروث تثدحأ .“ليحلا ةعانص يف عفانلا لمعلاو

Jal OS Leysًاريثك نأ اماط تاتوبورلا مدختسا نم  
Z e LI. ô “jalh” aes: ze T öl ةكرحتم تايصخش /ًالاكشأ نمضتت هتالآ نم مسك لصف يف :هنع أرق. : Soul” لصف à هايمما عفر”و“ POI" 



 ىدنكلا

 قحسا نب بوقعي فسوي وبأ :لماكلا مسالا

 .يدنكلا حابصلا
 افوسليفو ًابيبط لمعي ًايعوسوم يدنكلا ناك

à es ab; esًاماعو «ءایمیکلاو «ةسدنهلا  

 مكاح نبا هفصوبو Sig ًايقيسومو ءقطنملا يف
 دادغب يف ةمكحلا تيب يفو اهيف سرد دقف ةفوكلا

 لوقح يف ةفيلخلا طالب يف ةيلاع ةرهش بستكا ثيح
 مصتعملا ةفيلخلا هراتخا .ةفسلفلاو ملعلاو ةمجرتلا
 .دمحآ هنبال ًاسردم

 .قارعلاب ,ةفوكلا يف 801 يلاوح :دلو

 .873 ماع يف :يفوت

 يف ًالمع 361 نم رثكأ بتك :ًاريثأت هلامعأ رثكأ

 رطعلا ءایمیک باتک" اهیف ام !le gdoh فلتخم

 ينامثو باسحلا ملعل ةمدقم هتاماهسا نمضتت .“تاديعصتلاو

 سايق يف نيتطوطخمو .دادعألا ةيرظن يف تاطوطخم

 ةيوركلا ةسدنهلا روط نم لوأ ناكو .نمزلاو بسنلا
 «تارکلا نع بتک .ةيكلفلا هلامعأ يف اهمدختساو

 يوسي فيكو ةيضرألا ةركلا ىلع تمسلا ءاشنإو

 يقيسوملا طيونتلا مدختسا ًايقيسوم هفصوبو .ةركلا

 .دوعلا ريوطت يف ًارود بعلو

 ةيورلا"و ؟ةفاظنلا"و ؟توصلا ماظن" ین :هنع ًارقا

 *ءایمیکلا" فو ؛؟تیبلا" مسق يف “ريوصتلا تالآو

 مسق يف "ةفرعملا ةمجرت”و “ةمكحلا تیپ" و
 ؟یفشتسلبا" مسق يف “ةيلديصلا” يفو ؛“ةسردمطا”

 يفو ؛“قوسلا” مسق يف “ةيعانصلا ءايميكلا” يفو

ole”ماعلا” لصف يف “ةيعيبطلا رهاوظلا”و “ضرألا “. 

 يوارهزلا

 ءيوارهزلا سابعلا نب فلخ مساقلا وبأ :لماكلا مسالا

„Abulcasis wL wl $ Syw 

 .ةيومألا اينابسإ يف ًايروث ًاحارجو ًابيبط يوارهزلا ناك
 ًافاصوأ ًادلجم نيثالث نم نوكملا «فيرصتلا” هباتك ىطعأ

I "EDاذه هباتک ناکو ةيحارجلاو ةينالديصلاو ةينسلا تاسرامملل  
 A ا 5$ .اينابسإب .ةبطرق برق ءارهزلا ةنيدم يف 936 ماع يف :دلو

z :نامزلا كلذ يف ةرثؤملا ةيبطلا تاعوسوملا مهأ نم ًادحاو . 

 تاشمحلا مادختسا ةيقيقحلا ةيحارجلا هتاراكتبا تنمضت مع يق .1013 ele )3 :قوت
 “فيلأتلا نع زجع نمم فیرصتلا" :ًارثأت هلامعأ رثكأ

 بولسآ" ناونعب مجرتو “فيرصتلا” ف ناونعلا رصتخاو

 يف يبطلا جاهنملا نم ًايزكرم ًاءزج حبصأ يذلاو “بطلا

 .ةديدع نورقل ةيبوروألا نادلبلا

 ةمجرت”و “تيبلا” مسق يف “ةفاظنلا” يف :هنع أرقا
 “يوروألا بطلا”و ؛“ةسردملا” مسق يف “ةفرعملا
 à *ةحارجلا" و "ةلدیصلا و "ناقتالا تاودآ"و

 مه مسق

 ریبدتو ةيلخادلا abled! § (Cat Gut) ةيوعلما (راتوألا)

 تاشمحلا نم تاظفاح يف اهنیزخت لضفب اهترادٍاو ريقاقعلا

 .تالوسبک مساب مویلا ةفورعلماو ؛علبلل ةزهاجلا

 لثم ةيبط ةادآ يتثم نم رثکآ حرشو ممص هنآ امک

 گطقالما"و «“طراشملا”و “تاراطقلا”و “تانقاحلا”

 ةيبطلا صوصنلا ی تزرب تاودأألا هذهل ةمسقلا هموسرو

 طاعلاو ابوروأ يف تالجم لاو فحصلاو طيسولا رصعلا يف

 ةثيدحلا ةيحارجلا تاودألا نم ريثك .ةيلات نورقل يمالسإلا

 .ةيلصألا ميماصتلا هذه نع ًافيفط ًاريغت طقف تريغت



 يرهفلا ةمطاف

 ,نآرقلاو ءكلفلا ملع اذه دجسملا عمجم يف تاساردلا تنمضت هللادبع نب دمحم تنب ةمطاف :لماكلا مسالا

 ,قطنطاو رعشلاو رثنلا ةباتكو «ةغالبلاو ءنوناقلاو ءنيدلا مولعو “نينبلا مأ” Laf بقلُت .لصألا يناوريقلا يرهفلا
 ,يمالسالا خيراتلاو .دعاوقلاو .بطلاو ءایفارغجلاو .باسحلاو

 تاعوضوملا يف عونتلا اذه بذتجاف .تایضایرلاو ءایمیکلا رصانعو

 .بوصو بدح لك نم ةبلطلاو ءاملعلا ةيلاعلا اهسيردت ةيعونو .م880 ماع يف :تيفوت
 نبا لاثمأ ءاملعلا ريهاشم نم نوريثكلا “نييورقلا ةعماج” يف سرد

 رتسفليس اهيف سردو .بيطخلا نب نيدلا ناسل رعاشلاو نودلخ

 ىلإ 999 ماع نم ابابلا بصنم لغش يذلا (كايرود تريبرغ) يناثلا
 دادعألا ابوروأ ىلإ هعوجر دعب لخدأ نم وه هنإ لاقيو 3 ALI" ea “تاعماجلا” يف :اهنع أرقا

 .سيردتلا ةلوازمب اهلالخ ماق تاونس عضب اهيف ىضق هنأ امك .ةيبرعلا

 فوسليفلاو بيبطلا نوميم نب ىسوم نييورقلا ةعماج يف سّردو
 نباو يشكارملا انبلا نباو يسافلا نارمع وبأ يلاملا هيقفلاو يدوهيلا

 ,يرامغلا نوميم نباو يسافلا جاحلا نباو يتبسلا ديشر نباو يبرعلا

 رهز نبا اهراز امك .ةدم اهيف ثكمو يسيردإلا فيرشلا اهرازو

 .وحنلا يف فورعملا هباتك مورجآ نب نّود اهيفو .ةديدع تارم

 .عساتلا نرقلا يف :تدلو

 نييورقلا دجسم عمجم ءانب :ًاريثأت اهلامعأ رثكأ

 تئرو «ةفاقثلا ةديج ةباش يرهفلا ةمطاف تناک

 .ًاحجان لامعأ لجر ناك يذلا اهدلاو نم ريثكلا

 زكرم ءانب ىلع هلك اهثاريم قفنت نأ ترذن
 هئانب ىلع تفرشآ دقو .دجسم هيف يميلعت
 ءانبلا داوم عیمج مادختسا یلع ترصأو ًايصخش

 Lag تماص اهنآ امک ءاهسفن ضرألا نم ءاللو

 راوج يف سلدنألا دجسم هسفن تقولا يف ميرم اهتخأ تأشنأ كلذك زكرملا اذه روطت دقو .859 ماع يف ءانبلا مت ىتح

 .ساف ةنيدم ةاون ناتأشنملا ناتاه تراصو ..نييورقلا .برغملا يف ىلوألا ةعماجلا حبصأ نأ ىلإ

 مثيهلا نبا
 اذهب ًالقتنم تايرصبلا ملع يف ةروث مثيهلا نبا ثدحأ یف فرعی .مثیهلا نب نسحلا يلع وبآ :لماكلا مسالا

 ىلع مئاق يملع ثحبم ىلإ ًايفسلف ًاثحبم هنوك نم ملعلا Alhazen aul„ برغلا

 ثدحي راصيإلا نإ ةلئاقلا قيرغإلا ةركف ضفر .ةبرجتلا
 ,يیرلا مسجلا یلع عقاولاو نیعلا نع رداصلا رونلا لضفب

 مسجلا یلع رونلا ساکعنا لضفب ثدحي راصيإلا نإ لاقو .رصمب قرهاقلا يف 1039 ماع يف :يفوت

 .نيعلا ىلإ سكعنملا ءوضلا اذه لوخدو قرملا

 .قارعلاب «ةرصبلا يف 965 ماع يف :دلو

 *تایرصبلا باتک" وآ ؟رظانلا باتک" :ارثأت هلامعآ رثکآ

 ةهج ف قیقدلا بقثلا تاذ ةملظلما ةرجحلا مادختسابو ةينيتاللا ةمجرتلل ناکو .تایرصبلا ملع سسآ لکش يذلا

 .هتیرظن یلع لیلدلا مدق «یرخألا ةهجلا ف ءاضیب ةشاشو .يشتنفاد ودرانویلو ,ولتیاوو ,نوکیب رجور يف مخض رثأ
 ًاسکاع ةشاشلا ىلع طقسو بقثلا نم رونلا لخد ذإ .تلت نورق دعب لبیک زناهویو (Descartes) تراکیدو

 كلذ ىلع قلطأف .ءوضلا هنع ردص يذلا مسجلا ةروص
NI 455 ۳ ۰ :die j 32+ لا -  - E eso dTمسق يق “ريوصتلا تالاو ةيؤرلا” يف رق  JI"ماعلا ف “ةملظم ةرجح” لوأ تناكف “ةرمق” حلط . 

“dd xb) doo 39رهاوظلا”و ؛؟ةسردطا" مسق يف  

à “de wud Jlنوكلا” مسق 3 “رمقلا”و “ماعلا” مسق “. 



 ةيداحلا يف وهو برغملا يف ةجنط ةنيدم ةطوطب نبا رداغ

 مو هدحو جاحك قلطنا .ةنس 680 وحن لبق رمعلا نم نيرشعلاو

 ليم 75000 نم رثكأ هنامز يف عطق .ةنس نيرشعو عست لاوط دعي

 وأ .ةبرع ًالقتسم وأ Lud Uaioe dite ًادلب نيعبرأو ةعبرأ ربع
Slee LSI,هتلحر هتداق .مادقألا ىلع ًايشام وأ براق ین ًارحبم وآ  

 oo» دالبو ءايروسو ءرصمو ءايقيرفأ قرش ىلإو برغلاو لامشلا ىلإ
 ,ناتسناغفآو ءناتسكرتو ءبوهسلاو ءلوضانألاو ءيبرعلا جيلخلاو

 ةرطموسو .لاغنبلاو «(اکنال يرس) نالیسو فیدلاما رزجو دنهلاو

 ىقتلاو «تارم عبرأ ةكم راز ًاريخأو .اينابسإو ءاينيدرسو «نيصلاو
 .ةلود سیئر نوتس مهیف نم ,صخش 1500 نم رثكأ ءامسأ ركذو

 ةطوطب نبا
 دبع وبأ :لماكلا مسالا

 .ةطوطب نب دمحم هللا

 يف 1304 ماع يف :دلو

 باتك يف اذه لك لجسي نأ شكارمو ساف ناطلس هيلإ بلط مث .برغلاب ةجنط
cale JI"یشع عبارلا نرقلا ماع ىلع انتذفان حبصا ىتح  DY 

 ,سانلاو تاداعلاو OLAU نابع دوهشل فصو لضفآ كرت

 نم دتمملا طيسولا ماعلا يف ةدوجوملا تاتابنلاو «تاناویحلاو کلم بتاك ّيزُج نبا هبتكو وه هاور ةطوطب نبا ةلحر" :ًاريثأت هلامعأ رثكأ

 .(0هصغم») نوتناك ىلإ ةبطرق .شكارمو ساف ناطلس .نانع وبآ ةياعرب

 .1370وأ 1368 ماع يف :يفوت

 “ةراجتلا”و ؛“ةلمعلاب لماعتلا” ةرقف يف “ماخلا تارهوجملا” يف :هنع أرقا
 ةلاحرلا”و ؛«ةنيدملا” لصف يف “ةماعلا تامامحلا”و ؛قوسلا” لصف يف
 .«مطاعلا” لصف يف "نوفشكتسملا

 ةيبالرطسألا ةيلجعلا
 نبا اهنع هركذ امم رثكأ ةيلجعلا نع ريثكلا فرعُي ال .يبالرطسألا يلجعلا ةنبا ةيلجعلا ميرم :لماكلا مسالا

 ذاتسألا اهب ماق يتلا ةثيدحلا ثوحبلا نأ الإ .میدنلا

 صصختملاو بلح يف تايداعلا ةيعمج سيئر ةجق دمحم

 ىلع تدكأ ةلودلا فيس ناطلسلاو بلح ةعاق رابخأب .967 ماع يف :تيفوت

 جاتحتو ةدقعم بالرطمألا ةعانص نإ .ميرم اهمسا نأ

 مسرو بكاوكلاو موجنلا ةكرح سايقو كلفلاب ةفرعم ىلإ
 ةريغص ةيرئاد ةحيفص ىلع اهرفحو ةقدب اهتاراسم .“نوكلا” لصف يف “بالرطسألا” مسق يف :اهنع ارقا

 .بالرطسألا ةدعاق نوكت

 تاسدنهمو تامطاع انفشتكا اننإ ركذلاب ريدجلا نمو

 يف ةملاع يلماحملا ةتيتس gis ىرخأ ٍندمب اهرصع يف

 .دادغب يف تايضايرلا

 .ةلودلا فيس دهع يف ءايروسب ءبلح يف 944 ماع يف :تدلو

 .تابالرطسألا ةعانص يف اهدلاو لمع تعبات :ًاريثأت اهلامعأ رثكأ



 نايح نب رباج
 نبا وهو .“ءايميكلا وبأ” هنأب ًامومع نايح نب رباج فرعُي ,نایح نب رباج یسوم وبآ :لماکلا مسالا

 دهع يف يمربلا ريزولا ةياعر يف لمع ,روطعو ةيودأ عناص Geber el برغلا يف فورعملا
 نم هب قحل هنأ ينعي اذهو .ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا
 يف هتيب يف ةيربجلا ةماقإلا هيلع تضرفو ,ةكماربلا طوقس جئاتن

 .قوت ثيح ةفوكلا .قارعلاب ةفوكلا يف 815 ماع يف :يفوت

 .ناريإب سوط à 722 ماع à :دلو

 تاقيبطتو براجت هل تناك لب .ربتخم لا يف هلك هلمع نكي لل تايلمع زاجنإو راكتبا :ًاريثأت هلامعأ رثكأ

 رعشلا ةغبصأو .ذالوفلا دادعإ تايلمع فصو امك ..ةيلمع .ةيقنتلاو یطقتلاو یلبتلاو «لییستلاو .دیعصتلا

 شينرولا ةعانصو «دولجلاو بايثلا ةغابصو «نداعملا ةيقنتو جاتنإو ؛ةيفصتلاو ءريخبتلاو .ةدسكألاو ,ةمغلملاو

 تناكو .ءيضملا تاطوطخملا ربح ةعانصو ءءاملل داضملا شامقلل .بشلا ريطقت قيرط نع كيتيربكلا ضمح

 ينیربحلا صمح و ص جم يف هتاراحتبا ضعب "كيبل" ميشو Wa Sil? ead d dio“ اق كيتيربكلا ضمح فاشتكاو ضامحألا لاجم يف هتاراكتبا ض ۰

 ۱ | ضماح
 .*قوسلا" مسقو "ةیعانصلا ءایمیکلا" مسق و

 رولکوردیهلا ضماحو

 نوسكو ةوذرأ ننسسم نیتاتوب نیدلاول Val. olus oS نانس رامعم هجوخ :لماکلا مسالا

.(Hoca Mimar Sinan)يف ةراجحلا مدختسي ءءاتب هدلاو ناك .مالسالا اقنتعا  

 تاوطخ هرافظأ ةموعن d نات عبتو ًاراجنو she 3459 ما ف ااو

iةعنصلا تاراهم ملعتف هیبآ . 

TEE daeيف دنج رمعلا نم نيرشعلاو ةدحاولا هغولب ىدلو  
 بغري ناك هنأ ركذو ءيمازلإ دنجمك ةيراشكنإلا قليف رثكأ ءانبو ميمصت :ًاريثأت هلامعأ رثكأ
 ,ةياهنلا يف ًانفس ينبي هلعج يذلا رمألا قراجنلا ملعت يف ةيملسلا عماج اهيف امب ّينبم 477 نم

 ةيبشخلا تآشنملا عاونأ عيمجو «ةيبشخ ًاروسجو ةيدحتملا نذآملا لوطأ هل يذلا ةنردأ يف

 ددع يف كراش ةيركسعلا هتمدخ ءانثأ يفو .ةتقؤملا .ايكرت يف لزالزلل

 روسجلا ءانب يف ةربخ بستكاو ةينامثعلا تالمحلا نم

 نيطالسلا ظحال .عالقلاو تاعافدلا ءانبو ءاهحالصإو

 ؛سيئرلا يرامعم ا مهسدنهم ادغف هبهاوم نوينامثعلا

 يف ىرخألا ةيندملا ينابطاو سرادملاو دجاسملا ديشي

 ىلإ ايكرت نم ءهضرعو ينامثعلا يمالسإلا ماعلا لوط
 .ةنسوبلاو ةکمو .قشمد

 "ةیرامعلا ةسدنهلا" مسق يف :هنع ارقا

 .“ةنيدمما” مسق

oi al LSهمساب دراطع يف ةيناكرب ةهوف ةيمستب . 



 همسا ريغ مث (Ma He) يه ام مساب دلو :لماكلا مسالا

Lll SLIL ES kus (Zheng He) co x) dI 

 .ةيروطاربمإلا ةينيصلا ةرسألا ةئيهل
 bsol $ (Kunming) êS يف 1371 ماع يف :دلو

 .دنهلا يف 1433 ماع يف :يفوت

 يف مظعألا ةيللاعلا ةوقلا ىلإ نيصلا لح :ًاريثأت هلامعأ رثكأ

 تاذ نفس نم ًالوطسأ هئاشنإ ىدل رشع سماخلا نرقلا

 .ةمهم ةيرحب تالحر عبسب ماقو ,ةميظع ماجحآ

 .“ماعلا” لصف يف “راحبلا فاشكتسا” مسق يف :هنع ارقا

 يفو «ينيصلا لوطسألا يف يرحب لاريمأ يه غنيز ناك

 نيثالثو ًاعبس راز لاحرتلا نم ًاماع نيرشعو ةينامث نوضغ
 نم رثكأ هتالمح يف عطق .ةيسامولبدلاو ةراجتلا مساب ًادلب

 317 مهلقت ًالجر 27870 لوألا هلوطسأ مضو «مكک 0

 اهلوط ناك يتلا هنفس تينب فيك مويلا فرعي الو .ةنيفس

 !اهلكايه يف ديدحلا لاخدإ نود نمو «مدق ةئمعبرأ نم رثكأ
 نفس نم فاعضأ ةسمخب ربكأ ةمخضلا نفسلا هذه تناكو

 اماغ اذ وكساف لاتمآ ,نم نیرخالا نسوووالا نفشکتسللا

(Vasco Da Gama)ةحباسلا تانينتلا” ب فصوت تناكو “ 

 .“ةيؤرلا” ىلع مهدعاستل نينت نويعب ةطقنم تناك اهنأل

 ,ةواج :مخضلا لوطسألا اذه اهراز يتلا يضارألا تنمضت

 ةیقرشلا دنهلا رزجو «(دنالبات) مائسو «ناليسو .ةرطموسو

 (Ormuz) زومرأ ةنطلسو .فيدلاطا رزجو «لاغنبلاو

 وینروبو «ةيقرشلا ایقیرفآ ئناوم نم اهريغو اسابمومو
 ساز لوح راد دق لوطسألا اذه نوكي نأ لمتحيو ..ةكمو

 .حلاصلا ءاجرلا

 نع ثحبلاو ةيملعلا تافاشتكالا تالحرلا هذه تززع

 .ةيودألاو ريقاقعلاو «تاناویحلاو «تاتابنلاو نداعلاو رهاوجلا

 ؛ماعلا طئارخ مسر ةفرعمو ةيحاللا ةفرعما تنسح امك

 ةلئاه تایمکب ترجاتو ..ةيمانتم ةيلود تاقالع تروطو

 «فزخلاو «ةبنطقلاو ةيريرحلا علسلا اهیف ام «تالومحلا نم

 قیساحنلا ةيخبطلا تاودّألاو ةيضفلا تاودّالاو .بهذلاو

 اهيف ام ,ةيح تاناويح نفسلا تلمح امك .ةيديدح تاودأو

 ةميتك تارجح نفسلا يف ناكو .ماعنلا رويطو «تافارزلا

 تمدختساو «تامامح اهیفو ءاهيف ًايح كمسلا ظفحل ءاملل

 .كابشلا ىلإ اههيجوتو كامسألا دشحل تاعاضقلا



 (1292 -1214) نوكيب رجور

 1519 -1452 ىشتنفاد ودرانويل

 ةدئار ةيبوروأ لوقع
 نولتحیو «ةيراكتباو ةيعادبا لامعآ يف اوطرخنا هاندأ مهؤامسأ درت نيذلا عيمج نإ
 دقل .ثيدحلا رصعلا يف فاشتكالاو ملعلا يف مهتاماهسإ لضفب ةركاذلا يف ًاناكم

 ءالؤه انل هفلخ يذلا لمعلا امس امك ًامامت .مهرصع ةلاح ىلع مهتيرقبع تمس
 .عارتخالاو ةفرعملا يف ةميظع ةزفق ىلإ ىدأو باتكلا اذه يف فوصوملاو ءاملعلا

(Roger Bacon) 5954 J39J 
1292-1214 

 سسؤم نويبوروالا هربتعي .دروفسكأ نم ماعلا اذه

 نم هبيردت ىقلت وهو ءابوروأ يف يبيرجتلا بولسألا
 بعتي ملو ةيبرعلا ملكتي ناك .نابسإلا ةبراغملا ةبلطلا
 ملعلاو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم نإ” سانلل هلوق نم ًادبأ

 ."ةيقيقحلا ةفرعملل ديحولا ليبسلا يه يبرعلا

 ةوطخ لك يف ءهيلإ ليحي وأ مثیهلا نبا نم نوکیب سبتقی
 دمتعي ."0م115 1/1215” هباتك نم "تايرصبلا” مسق يف

 تافشتكم ىلع ًاضيأ باتكلا اذه نم سداسلا ءزجلا

 ةلصلا تاذ لوقحلا يف ًاصوصخ ًايلك ًادامتعا مثيهلا نبا

 حرط يذلا وه مثيهلا نباو .يرصبلا لاخدإلا ةيرظنب

 .نوكيب ذخأ هنعو «يبيرجتلا يملعلا بولسألا

 ىلع ترثأ يتلا رداصملا نم رخآ ًاردصم يدنكلا ناكو

 ةيسدنهلا تايرصبلا يف هاتلاسر تمدختساو «نوکیب

 .نييبوروألا لبق نم ةيجولويزيفلاو

 .سانرف نبا نطوم «ةبطرق يف سرد نوكيب نأ فورعملا نم
 ةعانص يف نوكيب تمهلأ ناريطلل سانرف نبا ةلآ نأ دبال

 ”91(I (ornithopter) “j3%5) مساب تفرع يتلا هتلآ

 “ةعيبطللو نفلل ةبيجعلا ىوقلا يف” هتطوطخم يف اهعضو
dus (De Mirabili Potestate Artis et Naturae)ماع  

1260. 

 رداصم ىلع ةينبم دورابلا قوحسم نع نوكيب ةباتك
 (Liber مساب فورعما ينيتاللا باتكلاو ,ةيمالسإ

(Ignium of Marcus Graecusتافصو يطعي يذلا  

 ةغللاب لصألا يف ناك «دورابلا قوحسم عنصل ةديدع

 .ةينابسإلا ىلإ مجرت مث ةيبرعلا

 تامجرتلا نم يمالسإلا ءايميكلا ملع ىلع نوكيب فرعت
 ةريبكلا ةيمهألاب نمؤي ناكو «ةيبرعلا لامعألل ةينيتاللا
 .ءايميكلل

 “نوناقلا” باتك ناك دقف بطلا يف يسيئرلا هدشرم امأ

 هسابتقا نم رثكأ رارمتساب هنم سبتقي يذلا انيس نبال
 .نيرخآلا باتكلا نم هريغ نم

 ريكفتلا بولسأ ىلع رثألا مظعأ هل ناك يذلا باتكلا نإ

 وه نييبوروألا هيرصاعم نع ًافلتخم هلعجو نوكيب دنع
 فورعملا) عساتلا نرقلا يف يزارلا ايركزل “رارسألا باتك”

 يف باتكلا اذه ناونع ناكو .(1852265 مساب برغلا يف

.Secretum Secretorun ةينيتاللا 

Leonardo) يشتنفاد ودرانويل 
1519 -1452 (da Vinci 

 ًاسدنهمو ًاتاحنو ًاماسر ناك يشتنفاد ودرانويل يلاطيإلا

 وهو «تایضایر ملاعو ًاسدنهمو ًايقيسومو ًايرامعم

 .ةضهنلا رصع يف ةيرهوج ةيصخش

 (The Vitruvian "يفورتيفلا ناسنإلا” يشتنفاد مسر

 نيعضوم يف قيقدو لماك بسانت وذ لجر وهو 2

 يذلاو «عبرمو ةرئاد يف ودبی ةلصفنم هعرذآو نیبکارتم

 ss JI (Canon of Vitruvius)» 435$ ;43 نوناق حرشي



 ,لادج نود اهب ملسن يتلاو ةيمويلا رومألا نأ فيك ىرنل موسرملا نمزلا طخ عبتتنل عرسآ ام"
jmقرشلا نم ترچاه دق میلعتلاو ,تایفشتسملاو ,ریطقتلاو ,قرولا ةعانص لثم . 

 | یسنن نا
 ةمساحلا يرشبلا روطتلا رهاظم نم ریثک يف اداور نیملسملا نوک نم مغرلا یلع ."خیراتلا

 نرقلا لح نأ امف ؛مهيف اهلمع يداصتقالا روهدتلاو ضارمألاو بورحلا تلمع دقلف

 دهملا تدغ يتلا نييبوروألا يديأ ىلإ ةراضحلا ةبرع نانع لقتنا ىتح رشع سداسلا
 .يعمتجملا روطتلل ديدجلا

 نطنشاو جروج
(George Washington) 



1187 
 .سدقلا يبويألا نيدلا حالص دئاقلا ديعتسي

1197 
 3 ةقلام يف راطيبلا نبا دلوي

 .ادئار تابن ملاع ودغيل سادنألاب

1206 

 ةيكيناكيم تاعاس يرزجلا عنصي
 هايملا عفر ةزهجأ ىلإ ةفاضإ
 .ايقفرم ادومع امدختسم

110 

 سیفنلا نبا دلوپ
 ةيومدلا ةرودلا فشتکم

 ةيوئرلا ةرودلا وأ ىرغصلا
 يفراه مايلو لبق
 .ىريكلا ةرودلا فشتكم

1200 

1215 

 تربور حبصي

 تسيتيسورغ
Robert) 

(Grosseteste 

 يف سرد يذلا

 لوا ,ةبطرق
 ةعماجل سيئر

 .دروفسكا | 22
 ودرانويل لخدي
 ماقرألا يشتانوبيف

 ىلإ ةيبرعلا تايضايرلاو
 يف كلذ ملعت .ابوروآ
 .(رثازجلاب) ةياجب ةنيدم

1236 

 .ةبطرق نابسإلا نويحيسملا لتحي

 .ایسنلب نابسالا نویحیسملا لتحب 8

1186 

 (a The Bishop ofروفريھ فقسأ رفاسي

William de) j4à (52 olg «(Hereford 

 دوعیو ؛(سدقلا كلذ يف امب) ًاقرش,/۵
etosةيملعلا ةفرعملا لاكدإ نالع  

 .ارتلكنإ يف دروفريه ىلإ ةيمالسإلا

1185 

 (Temple Church) لکیهلا ةسينک تینب

 نیدلقم ,لکیهلا ناسرف لبق نم ندنل يف
 .سدقلا يف ةرخصلا ةبق

 .قرشلا نم ءاوهلا نیحاوط ابوروآ لخدت 1٠

1332 
 سس عضو يذلا نودلخ نبا دلو

 .داصتقالا ملعو عامتجالا ملع

1250 
 1405 f دعب رصم كيلامملا مكحي

 ةيرحبلا هتالحر ادبی يه غنیز .لوغملا نومزهيو نييبويألا
 .نيصلا نم عبسلا ةيمحلملا

1325 
 مايقلل ةجنط ةطوطب نبا رداغي

 تماد يتلا ةيملاعلا هتلحرب
 1 .ةنس نيرشعو عست

fH 1258 1347 
 دوسألا نوعاطلا لصي دادغب لوغملا رمدي
 .ةرهاقلاو ةيردنكسإلا ىلإ .اهنومكحيو

1400 

 دوسألا نوعاطلا روهظ 7

(Madonna and Child) “Jabllg ligalo” aiag! ina (Giotto) gigxé ,o33i. 1330 

 نم اهريغو ,ةيكلملا للحلا زيمت تناك يتلا بئاصعلاو ةمزحألاو ةباتكلا يف يبرعلا زارطلا

 .يمالسإلا ملاعلا نم ةجسنألا

 .Hugh The) jgiioll 919 (Simon Simeon) 91e نوميس نايدنلريدلا موقي 3

u intيف ريبكلا رثألا اهل ناك تاماهلإو راكفأب نادوعيو ,ةسدقملا يضارألل ةرایزب (!  

 .ادنلريإو ارتلكنإ يف ينفلا لمعلا

 ةيبرعلا میلعتل سرادم ةماقا اسنرفب (6)۷۱60) نييف يف (يلاعلا) ينوكسملا سلجملا ررقي 1

 (Salamanca) اكناملسو اينولوبو دروفسكأو سيراب لثم تاعماج يف ةيمالسإلا تاساردلاو

 .ارتلكنإ يف قرولل مادختسا لوأ 9

 جارعم لثم يمالسإلا بدألا نم ًاروص نمضتتو ,يتنادل (۷06)0 2070ك/) ”ةيهلإلا ايديموكلا“ رهظت 7
 .منهج باذعل ةينآرق ًافاصوأو ,يرعملا ءالعلا يبأ لامعأ نمو ,ءامسلا ىلإ 8 دمحم يبنلا

 نآلا ةيراخفلا نوحصلا ضعب دجوي .ًايبرغم ًاراخف , Siá (nå (Sandwich) (Kent) شتيودنس ءانيم دروتسي 3
 .ندنل na (Guildhall)) لوهدليغ فحتم يف

 .(8هاهومه) اينولوب يف ,ةيحيسملا ابوروأ يف قرو لمعم لوأ ئشنأ 3

 .ةيكيناكيملا تاعاسلا رهظت 0

 .نيطسلف يف ةجنرفلا لقاعم رخآ طوقس 1

 (Malik) ”كلام“ عون نم ردق فالآ ةعبرأ بلطت ,لوألا دراودإ كلملل ةينابسإلا ةجوزلا ,ةيلاتشقلا رونيلإ 9

 ۱ .ةنس نیرشعو ًاعبرآ تماد يتلا هتلحر ولوب وكرام أدبي 7

 .نیملسملا ءاملعلا رثآًانیبم (عمنواما) هتلاسر نوکیب رجور رشنپ 0

 .ارتلکنا یلا ًایسلدنآ ًاداجس ,اهرهم نم ءزجک اهعم رضحت ,ةيلاتشقلا دراود| كلملا سورع ,(ع۱6۵00:) رونيلإ ةكلملا 5

 .ةيبرعلا صوصنلا ةمجرت بلطو ةيليبش| يف ةينيتالو ةيبرع تایلک (۸۱6هط50 ها 5جاده) ويباصلا وسنوفلأ كلملا ديشي 4

 .ةيليبشا نابسالا نویحیسملا لتحي 8

 .ایبرع ًاسابل ًایدترم ,سیراب یلا (5: ۸۱06+ ۳6 6۳۵۵8) ریبکلا تربلآ سیدقلا لصی 5
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 كيب غلأ رشن
 1633 TA .موجنلل هلودن

ohهتطیرخ مسرپ سیر  "NTل ساز  
 بطقلا ةراق اهیف رهظت 9
 .اکیرما نم ءازجاو يبونجلا

1520 

 مهتلالس نویوفصلا دطوی
 .ناريإ يف مكحلا يف

1577 
 دصرم زجني نيدلا يقت
 ءام ةخضم عرتخيو لوبنطسإ
 اهدوزت تس ثاناوطسا تاذ

 عنصیو ,ةيئام ةفنع ةفاطلاب

 یرخأو ةيبذاجلا نم ةقاطلا
 ةفيفل نم اهتفاط دمتست

 .ةضبان ةينوزلح

1500 1600 

1571 
 زئاهوي دلوي

 حبصاو ,رلبیک
 1628 يف ادئار املاع

 مايلو حرشي يف تايرصبلا

 ةيومدلا ةرودلا ام لضفب 1452
algıىلع يتأي نأ نود نبا نم هاقتسا ,يشتنفاد ودرانویل  

 .سیفنلا نبا رکذ .مثيهلا ةضهنلا دعاوق ىسرأ يذلا

 1643 ۱ تازاجناب ارثأتم ةيبوروألا
inbفرز  nيفوت ,نتوین قحسا دلوی  

pleni ind (nai) Galilei9  
 1650 ^ )1642 ماع

 (Pasqua هيزور اوكساب همسا يكرت ٌرجات

 ةكلمملا ىلإ ةوهقلا بلجي (5056ع

 .ىلوألا ةرملل ةدحتملا

1658 

 دصرم لوأ داشي 8

 :يبوروآ امبر لب ,يناملا
 (Kassel) لساك يف

 ”ةناطلسلا سأر“ همسا ىهقم حتنفی سوكينربوك سالوكين رشني 3 1518

Lloyds) ندنل jaugls (Sultaness Head) .De Revolutionibus aliá بلطي 

 لانيدراكلا  4 (of London 1537.(همعماحتاا) ليهنروك

 1669 يرنهل ةروص (۲۷۵۱560) نیبلوه مسرپ يسلوو
(Wolsey)رشم هيلا سي يكل ليفت ةيكرت ةداجس ىلع فقاو وهو نماثلا |  

 يذلا اغآ نامیلس ينامثعلا ریفسلا Ushak„ اهتمجن عم | ةداجس نيتس
-OL0 tO 

 ىلإ دشر نبال ”تايلكلا“ باتك مجرتي -

 Colliget- ناونعب ةينيتاللا

 .ةوهقلاب اسنرف فّرع
1679 

 عراش يف gul” gl“ (Bagnio) سيكرت مامح حتتفي
wl ogull Lagjzall (Newgate Street) Sucgii #7 

 .ندنل يف ”oloall gyLiu ”(Bath Street) ته
(Michelangelo) sail ,JAilo 9c4 24j4b lul 1506 

 .تلشف تاضوافملا نكلو ,رسج ءانبل

1710 

 سيدقلا ةسينك ممصيو ةيمالسإلا ةسدنهلاب نير رفوتسيرك ريسلا ديشي
Eتاشنيقسإ ىلع ةعوفرم ةبق يبناج ىلع نيترانم امدختسم لوب . 

 امور يف انیس نبال "نوناقلا" باتک عبطی
 .ابوروآ يف يبطلا جاهنملا ماوق ادغ ام ناعرسو

 اهوذح وذحت مث ,يوارهزلل "فیرصتلا" باتک ةمجرت ةيقدنبلا رشنت 7

 .(1778) دروفسکأو (1541) لزاب

۱ n 1492 

 .ابوروأ يف يمالسإ لقعم رخا ,ةطانرغ ىلع نابسإلا نويحيسملا يلوتسي
u | alc (Columbus) (4109195 9.ديدجلا ملاعلا  (buol) 
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 تاماهسإلا ةطيرخ
 نم ,تاراق ثالث ىلع (يمالسإلا ملاعلا) مالسإلا راد تدتما

dielىلإ .ايسينودنإو .ةيبرعلا ةريزحلا و7140  
 راد تلصو .ایقیرفا قرش يف بونجلا ىصقا ىتحو ,نيصلا

 ,نييسابعلا دهع يف رشع يناثلا نرقلا يف اهتورذ مالسإلا

 ىربكلا ةيمالسإلا
 ثلا ةيملاع زكارم اينابسإو طسوألا قرشلا يف ندملا تدغو
 ىلع ةيمالسإلا تازاجنإلا زفح مالسإلا راد يف دئاسلا عادبإلاو حماستلا وج نإ

 ةسدنهلاو ,كلفلاو ,تايضايرلاو ,ةفسلفلاو ,ةسدنهلاو ,بطلا لوقح يف مدقتلا

 .ىتمو -نيأ ,ثدح يذلا ضعب ىرتل هاندأ ةطيرخلا فشكتسا ,كلذل .ةيرامعملا
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 تاساردو نوفلوم
 ءاملعلا ضعب اهفلآ يتلا بتکلاو تاساردلاو ثوحبلاو تاطوطخملا نيوانع يلي اميف

 .ةيطاعلا تابتكملا يف اهدجاوت نكامأ نع ليصافتو .باتكلا اذه يف نيروكذملا

 WE اهنأل ًابعص ًارمأ ةيلصألا تاطوطخملا ديدحت دعي

 ,ةفلتخم اهئافتخا بابسأو .ةنس فلأ ءاضقنا دعب رثدنت

 يتلا ةيعيبطلا ثراوكلاو بورحلاو تابتكملا قارتحا اهنم

 ريمدت ىلإ يدؤت رومأ يهو ءىطسولا روصعلا يف تثدح
 ظفحلا لئاسو ىلإ راقتفالا بناج ىلإ اذه .تاطوطخملا

 تاطوطخملا فالآ تيقب دقف هلك اذه مغرو .نورقلا ربع

 جردت مل اهنكلو تابتكملا نم ديدعلا يف ةيلصألا ةيبرعلا
 ضعب كانه نأ امك «ةدحوم ةيفينصت تانايب يف دعب

 ديدحتو lade روثعلل ًامناق دهجلا لازي ال تاطوطخملا

 نييالم ةسمخ وحن كانه نأ ءاربخلا لوقيو .اهنكامأ

 م .نیدایلا عیمج يف يمالسالا ثارتلاب قلعتت ةطوطخم

 dl نیتس يلاوح یوس نآلا یتح اهنم رشنیو ققحی

 تیبلا
 ةوهقلا ةحثار رثا يف

 شاع) يريزجلا يراصنألا دمحم نب رداقلا دبع

 رشد ةوهقلا لح ف ةوفصلا ةدمع :(1558 يلاوح

iteيساس يد يف  (De Sacy), Chrestomathie 

 .1826 .سیراب ,ةبناثلا ةعبطلا 0

 ةوفصلا ةوفص :سوردیعلا خیش نب رداقلا دبع
 Jp Ae» (MS Berlin) فوهقلا مکح نایب ىف

 Ahlwardt 45J;o ةيبرعلا تاطوطخلما سرهف

«Verzeichnis5479 مقر . 

Hattox, R. S. "Coffee and Coffeehouses. The 

Origins of a Social Beverage in the Medieval 

Near East", University of Washington 

Press, Seattle and London, 1988. 

 اهل تامجرتو تاطوطخملا نم ًاخسن نأ ظحلا نسحلو

 ةيانعب تظفح دق ةيبوروألا تاغللا يقابو ةينيتاللا ىلإ

 ةيناطيربلا ةبتكملا لثم ةديدع تابتكم يف نورقلا ربع

 يتعماج يتبتكمو «دروفسکوآب نایلدوبلا ةبتکمو ندنلب
 فحتم يتبتکمو قدحتلا ةکلملاب دروفسكوأو جدربمک

 ةيدلبلا ةبتكم او ءايكرتب ةيناميلسلا ةبتكمو يباكبوت رصق

 ةينطولا ةبتكم لاو اينابسإب لايروكسإلا ةبتكمو نيلربب

 ةبتكمو ةرهاقلاب ةيموقلا بتكلا رادو سيرابب ةيسنرفلا

 ةبتكمو دناليرامب ةيبطلا ةيموقلا ةبتكملاو نارهطب هكشناد

 اهلكو ,نطنشاوب سرغنوكلا ةبتكمو ةيعماجلا نوتسنيرب

 ةبتكمو «ناكيتافلا ةبتكمو ءةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب
 ةرشتنلبا تابتکلاو فحاتلا نم اهربغو ...ادنلوهب ندیل
 .ماعلا لوح

 تاعاسلا

 ملعلا نيب عماجلا ,لیعامس| نب زعلا وبآ :يرزجلا
 نب دمحآ قیقحت .لیحلا ةعانص  عفانلا لمعلاو

 كلام «مناغ دامع عم نواعتلاب ,نسحلا فسوپ

 يملعلا ثارتلا دهعم :بلح .نورخآو يحوللا
«4lخيرات ف تاساردو رداصم” ةلسلس )1979  

 يف ةطوطخملا دجوت .“ةيمالسإلا ةيبرعلا مولعلا
 .لوبنطسإ يف 3606 .خم ءايفوصايآ «ةيناميلسلا ةبتكم

 (The نونفلل ناتيلوبورتيم فحتم يف دجوتو
(Metropolitan Museum of Artكروپوین $ , 

 باتك ةحفصلا هذه ناونع .باتكلا اذه نم ةحفص

 دوعتو ايروس يف تبتك ءةيسدنهلا ليحلا ةفرعم ف
 باتكلا امأ .1315 ةنس ةخرؤمو يولمملا دهعلا ىلإ

 .1206 ماع يف هريرحت نم يرزجلا ىهتناف يلصألا



 Siu\y>9 (Texts and Studies) صوصن :يرزجلا

 (Fuat Sezgin) نيكزيس داؤف هتعابط داعأو هعمج

 (Farid Benfeghoul)» لوغفنب ديرف عم نواعتلاب

«(Carl Ehrig-Eggert) ترغآ -غرهأ لراكو 

(Eckhard Neubauer) 59L553 »jla$ls 

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف
Institut für Geschichte der Arabish-) 

(Islamischen Wissenschaftenناهوپ ةعماج ی  

 Johann) ۷۷۵1/عهصع 60606 هتوغ غناغفلوو

Universitat), 2001. 

 ملع ةمدقم «یتاعاسلا دمحم نب ناوضر نيدلا رخف

 .نامهد دمحآ دمحم قیقحت .اهب لمعلاو تاعاسلا

 .1981 یمالسالا تاساردلا بتکم :قشمد

 يف ةيردلا بكاوكلا :فورعم نب نيدلا يقت

 .1/557 .خم

 جيزل ةيدصرلا تالآلا :فورعم نب نيدلا يفت

 Hazine. 452 .&» «لوبنطساب

 مسر يف حورلا ةناحیر :فورعم نب نیدلا يقت

 .1424 يبرع .خم

à DEL :(Tekeli Sevim) egw LS 

 رشع سداسلا نرقلا يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 تاماكنبلا يف ةيردلا بكاوكلا نيدلا يقت باتكو

  «ds yg dl.(ةيكرتلاب) 1966 .ةرقنأ

Arabic à.» J| 45M ceu c دلانود ءليه. 

  Water-Clocksثارتلا دهعم ءبلح ةعماج :بلح

 ةعاس :ماكنبلا دشب مالعإلا ءفوصلا دمحأ نب دمحم

 .سمشلا هللا دبع دحام قيقحتو ةسارد .ةيبرع لمر

 .1984 ادغب ةعماج تاروشنم :دادغب

 تاساردو نوفلوم

 برغلا يف ةيكيناكيملا تازاجنإلا” «تينريف ناوخ
 ةيبرعلا ةمجرتلا] تيوكلا) مولعلا ةلجم .“يمالسإلا

Web) ([Scientific American J1993 10 : 

 .4-7 .صص

 جنرطشلا

 نيدلا باهش :(م1375 ت) يناسملتلا ةلجح نبا

 لقن يف لاتقلا جذومن :يرغم لا ىيحي نب دمحأ

 راد :دادغب .يسيقلا دمحأ ريهز قيقحت ءلاوعلا

 .1980 .ديشرلا

 .جنرطشلا باتك بختنموأ جنرطشلا باتك :يلوصلا

 Lelu! YY (Lala Ismail) ةينامیلسلا ةبتكم

 جنرطشلا باتك :نيكزيس داؤف هرشن داعأ .560 .خم

 مولعلا خيرات دهعم تاروشنم ءيلوصلاو يلدعلل

 نویع" .ج ةلسلس «تروفكنارفب ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 عبط :(م1986 ه1406) 24 دلجملا “ثارتلا

 560 يدنفأ ليعامسإ الال ةطوطخم نع ريوصتلاب

 ىرخأ ةخسن اهنمو .لوبنطسإ يف ةيناميلسلا ةبتكم
 بتكلا راد يف ةظوفحم يرجهلا نماثلا نرقلا نم

 .8201 .خم قرهاقلاب ةيرصلا

 :ماعلل برعلا ةيده جنرطشلا ظیفحلا دبع ,يرمع
 :طابرلا .ريبك يبرع ثارتل لمهم خيرات  ةسارد

 .2002 «نمزلا تاروشنم

 ةفاظنلا

 همجرت «تادیعصتلاو رطعلا ءايميك باتك :يدنكلا

 :ناونع تحت (K. Garbers) زربراغ .ك ةيناملألا ىلإ

Buch Über die Chemie des Parfums und die 

xo Distillationen1948 »& . 



 تاساردو نوفلؤم
 ةبتکم «فیلأتلا نع زجع نط فیرصتلا :يوارهزلا
 ةينسحلا ةنازخلاو Hacibesir 502 .خم ءةيناميلسلا

bb Jbةروص نیکزیس داوف رشن دقو .134 .خم  
 نمض اهیلع فاو قیلعت عم ةطوطخلبا هذه نم

 تروفكنارف يف ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم تاروشنم

 .1986 ماع

 (Texts and Studies) تاساردو صوصن :يوارهزلا

 خيرات دهعم :تروفكنارف .نورخآو نيكزيس داؤف رشن
 .1996 ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا

 ةيكيناكيم تالآ - ليحلا ةزهجأ

 ميدقتو - قيقحت .ليحلا OUS ,ركاش نبا ىسوم ونب
 .هطایخ دمحم عم نواعتلاب .نسحلا فسوپ دمحآ

 ثارتلا دهعم تاروشنم :بلح .يريمعت یفطصم

 à ةطوطخم ةخسن دجوت .1981 «ییرعلا يملعلا

 راد يف ةخسن ًاضيأو 1/317 .خم ,ناکیتافلا ةبتکم

 .خم ,رومیت ةعومجم) ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا
 )69 ةعانص

 نب یسوم ينبل لیحلا باتک :یسوم ونب ةوخالا
 البتآ رشن ,ولغوآ ناسحا نیدلا لمکأ فارشاب کاش

 نونفلاو خیراتلا لوح ثوحبلا زکرم :لوبنطسا .ریب
 :رظنا .1990 .ةيمالسإلا ةفاقثلاو

Atilla Bir, ^Kitáb al-Hiyal" of Baná Másá 

bin Shákir Interpreted in Sense of Modern 

System and Control Engineering. Preface and 

edition by Ekmeleddin Ihsanoglu (Studies 

and Sources on the History of Science, 

4.) Istanbul: Research Centre for Islamic 

History, Art, & Culture IRCICA, 1990. 

 ةعانص يف عفانلا لمعلاو ملعلا نيب عماجلا :يرزجلا
 .1979 ,يبرعلا يملعلا ثارتلا دهعم le .ليحلا

 ةسدنهلاو نيدلا يقت ءنسحلا فسوي دمحأ

 يف ةينسلا قرطلا باتك عم ةيبرعلا ةيكيناكيملا
 :بلح .رشع سداسلا نرقلا نم ةيناحورلا تالآلا

 .1976 «بلح ةعماج تاروشنم

 تالآلا يف ةّينسلا قرطلا «ینارعش رادقجنس ینم

 نب نیدلا يقت طوطخلم ةّيليلحت ةسارد :ةّيناحورلا

 .2003 ,ةّيمالسإلا راثآلا راد :تيوكلا .فورعم

Al-Hassan, Ahmad Y. & Hill, Donald R. 

Islamic Technology. An Illustrated History. 

Paris/Cambridge: UNESCO/ Cambridge 

University Press, 1986. 

 قرشلا ف ةيكيناكيملا ةسدنهلا” ءليه .ر دلانود

 نورقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا ايجولونكت :ىندألا

 .1992 سرام 13 ددعلا 4 دلجلا

 ةراضحلا ىف ةسدنهلاو مولعلا ,لیه .ر دلانود

 .ةيناسنإلا ةراضحلا حرص ىف ةيساسأ تانبل :ةيمالسإلا
 طاع ةسلس :تيوكلا .اشاب داؤوف دمحأ ةمجرت

 .2004 ,ةفرعملا

 تاريماكلاو ةيؤرلا
 ناونعب ةينيتاللاب Bo yeh! ULI GUS :مثيهلا نبا

De aspectibusخم ؛ایفوصایآ .ةيناميلسلا ةبتکم . 

 (The Library سرغنوكلا ةبتكم يف دجوت 8

the Congresةيكيرمألا ةدحتمملا تايالولاب (ه۴  

 دوعت باتكلل ةينيتاللا ةمجرتلا نم ةطوطخم ةخسن

 Opticae ناونع تحت رشع سداسلا نرقلا ىلإ

.ëa «theasurusباتک مجرت .۸3316و 3  

 ديمحلا دبع هيلع قلعو هل مدقو مثيهلا نبال رظانملا
 Warburg) £ js:)ls Axa cul» esso ميهاربإ

(Instituteةعماج «غروبراو دهعم :ندنل .40 دلجم  



(Quاهعجارو ةيبرعلا ةطوطخملا تقّقُح 11989  

 ,ةاقصلا .هربص ديمحلا دبع ةيتيثاللا ةمحرتلا ىلع

 نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا تاروشنم :تيوكلا

 .1983 «بادالاو

 حیقنت باتک ءيسرافلا نسحلا يبأ نيدلا لامك

 ميدقتو قيقحت .رئاصبلاو راصبألا يوذل رظانملا
 :ةرهاقلا .راتخم دومحم ةعجارم «يزاجح ىفطصم

 ةبتكم يف ةطوطخملا.باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا

 .2598 .خم ءايفوصايآ ةينامیلسلا

 عبارلا نرقلا ق رظانطاو ةسدنهلا ملع .دشار يدشر

 ةمجرت .(مثیهلا نبا - يهوقلا - لهس نبا) :يرچهلا
 .فالعلا میرکلا دبع ةعجارم ,يحولاشلا هللا ركش
 .1996 ,ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زکرم :توریب

 وبآ) ءوضلا ساکعنا ملعو رظانلا ملع «دشار يدشر

 هیزن ةمجرت .(یدنکلا قاحسا نب بوقعی فسوپ

 .سراف الوقنو طوسبلا يودب ةعجارم «يبعرطا

 زكرم :توريب .(6 «برعلا دنع مولعلا خیرات ةلسلس)
 .2003 do stl» ةدحولا تاسارد

 هفوشکو هثوحب :متیهلا نب نسحلا .فیظن یفطصم

 .1942-1943 قرهاقلا .جم 2 .ةيرصبلا

 توصلا ماظن

 کلا اقیسولطا باتک :دمحم رصن وبآ «يبارافلا

 .953 .خم (مع:نلن) ولورپوک ةبتکم .لوبنطس|

 باشخ .ج قیقحت هریبکلا اقیسولبا باتک :ییارافلا
 .1968 ؛يبرعلا بتاكلا راد :ةرهاقلا .ينفحلا .مو

 ییبکلا اقیسولا باتک :یرخآ ةمهم ةرشن رظنا
 خیرات دهعم :تروفکنارف .روابیون دراهک| قیقحت
 .1998 ,ةيمالسالاو ةيبرعلا مولعلا

 ةبتکم .راودألا باتک :يومرألا يدادغبلا نیدلا يفص

 .319/ 3.خم ,ناکیتافلا

 .[ةیبرعلا] "یقپسوطا ملع" .هییرباش دولک ناج

 فارش! تحت .ةیبرعلا مولعلا خیرات ةعوسوم :يف

 :توریب .نولروم سیجیر ةنواعهو دشار يدشر
 ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زکرم تاروشنم

 2 جم 1997 «ناموش دیمحلا دبع ةسسومو
je281-737  

 تاساردو نوفلؤم

 داجسلا

 نفلل يراضحلا لصاوتلا :مهنيز دمحم

 .ثيدحلا رصعلا يفانف ىلع هريثأت و يمالسالا

 ةيفاقتلا تاقالعلا .ةفاقثلا ةرازو :ةرهاقلا

dis sled]عباطم :ةرهاقلا ةيناث ةعبط .2001  

 .داجسلاب قلعتطا لصفلا رظنا .2006 .مارهألا

 ةيوديلا فرحلا فراخز" :يرديود دیحو ءاجر
 ةودنلا لامعآ «؟كسيبارألا :يمالسالا ماعلا يف

 نونفلاو خیراتلل ثاحبألا زکرم .یلوألا ةيلودلا
 .2003 «لوبنطسا .ةيمالسالا ةفاقثلاو

 فرحلاو راکتبالا" :يرديود دیحو ءاجر
 ةودنلا لامعآ «يمالسالا ماعلا يف ةيوديلا

 نونفلاو خیراتلل ثاحبألا زکرم .ةيلودلا

Blair, S. & Bloom J.,"Islamic Carpets", 

Islam: Art and Architecture, edited 

by M. Hattstein and P. Delius, 

,Konemann, Koln, Germany, 2000 

pp. 530-533. 

Rabah Saoud, “The Muslim Carpet 

and the Origin of Carpeting” on 

www.MuslimHeritage.com. 



 تاساردو نوفلؤم
 ةسردملا
 سرادملا

 ,هنابط يودب قیقحت .نیدلا مولع ءايحإ :يلازغلا
 -1957/ه1378 ةيبرعلا بتکلا ءایحا راد :ةرهاقلا

 ناف ةبتكم باتکلل لماک طوطخم دجوی 8

 ءاینافلیسنب ةعماج (Van Pelt Library(. ٽلىب

 52276و 46143 .خم .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 .65623و

 سرادلا :ىقشمدلا يميعنلا دمحم نب رداقلا دبع

àنيدلا سمش ميهاربإ قيقحت «سرادلما خيرات » 

 .م1990 1410 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب

 نم سلدنألاب ميلعتلاو ملعلا ةلزنم” :بوشبش دمحأ
 :سلدنألا :يف .“مزح نبال مولعلا بتارم ةلاسر لالخ

 .يملعلا لجسلا .تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق

 1996 ةماعلا زيزعلا دبع كلم ا ةبتكم :ضايرلا

 .3-17 .صص 3 .جم

edis]نيملسم لا دنع ميلعتلا خيرات :نيدلا رينم  

 سماخلا نرقلا ىتح مهئاملعل ةيعامتجإلا ةناكملاو
 بيطخلل “دادغب خيرات” نم ةاقتسم يرجهلا
 هيلع قلعو هصخلو ةينامألا نم همجرت .يدادغبلا

 1981/1401 c sbi راد :ضايرلا .راقصلا يماس

 بابلألا يوذ ةدعو باتکلا ةدمع :سیداب نبا

 نیذلا نیرکفطاو باتکلل ةمزاللا داولما باتک وآ

 عونصلما ربحلاو مالقألاو طوطخلا فاصوأ نوكردي
 غابصألاو ةصفعلاو ةرفصلا ربصو ماخسلا نم

 $oå e i (M. Levey) «بتكلا ديلجت ليصافتو

 اهتقالعو طيسولا رصعلا يف ةيبرعلا بتكلا ةعانص
 (\Mediaeval Arabic) J9 ةيودالاو ءایمیکلا ملعب

Bookmaking and its Relation to Early 

poles (Chemistry and Pharmacology 

 قدیدجلا ةلسلسلا ,ةيكيرمألا ةيفسلفلا ةيعمجلا

 .79-1 صص ۰1962 A sus 52 دلجم

 تابتكملا

 «يبودنس نسح قيقحت .نيببتلاو نايبلا :ظحاجلا

 .1927-26/ ه 1346-1345 .ةرهاقلا

 .1975 «يسنهلا بتکم :ةرهاقلا .ةعبارلا ةعبطلا

 .ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ :يسّدقملا
 ©.5.4) غنيكنار .أ .س .ج ةيزيلجنإلا ىلإ همجرت

 -1910 .يابموب ءوزع .ف هللا قزرو ( 21218

 .1989 يف تروفكنارفب نيكزيس داؤف هرشن داعأ 7

 رصعلا يف نوقارولاو قرولا ,نمحرلا دبع رکاش ةلاه
 ليعامسإ ةديس ميدقت .(ه 656اه 132) يسابعلا
 ةيناسنإلا ثوحبلاو تاساردلل نيع :ةرهاقلا .فشاك
 .2004 ,ةيعامتحالاو

 «يليبشإلا ورمع وبأ دهاجملا نب ميهاربإ نب ركب
 هققحو هحرش .ريفستلا ةعانص يف ريسبتلا باتك
 :ءاضيبلا رادلا .ىسومنب ديعسلا هروص عضوو هنراقو
 .1999 قديدجلا حاجنلا ةعبطم

 زكرم ءيمالسإلا يرعلا هانتكإلا ملع ءيئارماسلا مساق
 ,ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلما

1422 -/ 2008. 

 ةسدنهلاو تاثلثملا ملع ,تايضايرلا

 .ةلباقلماو ربجلا باتک ءيمزراوخلا ىسوم نب دمحم

 :ةرهاقلا .دمحأ يسرم دمحمو هفرشم ىفطصم رشن

 دجوت .1986 »3 (yd بتاكلا رادو ةيرصم لا ةعماجلا

 (ه 619 ماع تخسن) ةطوطخملا نم ةردان ةخسن

 قمکح) ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع ةبتكم يف

.)6 4 co 

 ملع نم عناصلا هبلا جاتحي اميف باتك :افولا وبأ

 .2753 .خم ءايفوصايآ :ةيناميلسلا ةبتكم .ةسدنهلا

 .يلعلا طاس دمحأ دي ىلع باتكلا قيقحت ًاضيأ رظنا

 ةينطولا ةبتكملا يف ةطوطخم دجوت .1979 .دادغب



 ةهصعتعم 10205 لع 12 ظزطان ها غواددع :ةيسنرفلا

  (5,58 .&» impérialeمقر 169.

 لاّمعلا هبلا جاتحب امیف باتک یناجزوبلا افولا وبآ

 میلس m قيقحت .باسحلا ملع نم باتکلاو

 .1971 «[.ن .د] :نامع .نادیعس

 لوصأ قف دعاوقلا ساسآ :یسرافلا نیدلا لامک

 دهعم :ةرهاقلا .يدلاوم یفطصم قیقحت .دئاوفلا

 .1994 .یبرعلا تاطوطخلا

 يف ةلمكتلا :يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع

 ةساردو قيقحت .ةحاسملا يف هل ةلاسر عم باسحلا

 دهعم :تيوكلا .ناديعس ميلس دمحأ ةنراقمو
 نم Mls deo gt 1985 As call تاطوطخلا

 ةعومجم ءايفوصايآ ءةيناميلسلا ةبتكم يف باتكلا
 .2708/1 .خم «يللال

 .ةلباقملاو ربجلا بانك :ملسأ نب عاجش لماك وبأ
 .1986 ءةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم تاروشنم :تروفكنارف

 .بوهلش يماس هحرشو هققحو هسرد .باسحلا

 .1986 «بلح ةعماج تاروشنم :بلح

 شادرمدلا ديعس دمحأ ذاتسألا حرشو قيقحت

 .يفطل ديمحلا دبع ةعجارم hil ينفحلا دمحمو

 .1967 «يرعلا بتاكلا راد :ةرهاقلا

 لاكشألا ةحاسم ةفرعم باتك :ىسوم ونب ةوخإلا

 ولوربوك ةبتكم ءلوبنطسإ .ةيوركلاو ةطيسبلا
(Koprulu)930 خم  l .14/1. Kisim32523.  

 ,يسوطلا نيدلا ريصن :يف باتكلا اذهل يسوطلا
 فراعملا ةرئاد :دابآرديح .جم 2 .لئاسرلا عومجم

 .1939-1940 /ه 1358 .ةينامثعلا

 du add حرش :نسحلا نب دمحم يلع وبا :مثيهلا نبا
 b ؤم

 دمحا ةساردو قيقحت .سديلقإ باتك تارداصم

 راد :ةرهاقلا .اشاب داؤف دمحأ ةعجارم ؛دمحأ بزع

 .2005 .ةيموقلا قئاثولاو بتكلا

 ملعلا ةلمج نم لوألا نفلا .افشلا باتك :انيس نبا

 هربص ديمحلا دبع قيقحت .ةسدنهلا لوصأ :يضايرلا

 ةيرصم ا ةئيهلا :ةرهاقلا .رهظم يفطل ديمحلا دبعو

 .1977 «باتکلل ةماعلا

 خيرات يف ثاحبأ .ربجلاو باسحلا نيب :دشار يدشر
 تاسارد زكرم تاروشنم :توريب .ةيبرعلا تايضايرلا

 .1989 ,ةيبرعلا ةدحولا

 :رشع يناثلا نرقلا ف ةسدنهلاو ربجلا :دشار يدشر
 .سراف الوقن ةمجرت .ىسوطلا نيدلا فرش تافلؤم

 .1998 ءةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توربب

 طاعلا يف ربجلا ملع خيرات :ناديعس ميلس دمحأ

 ربجلا بتك مهأل قيقحت عم ةنراقم ةسارد :يبرعلا

 سلجلا تاروشنم :(تیوکلا) ةافصلا .ةيبرعلا

 1986 «بادألاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا

 يملعلا رکفلا خیراتل ةمدقم ,نادیعس میلس دمحآ
 ينطولا سلجلا تاروشنم :ةافصلا .مالسالا يف
 .1988 IVIg نونفلاو ةفاقثلل

 ةبتكم .ةيلاخلا نورقلا نع ةيقابلا راثآلا :ينوريبلا

 داؤف اهرشن .2947 .خم ءايفوصايآ «ةيناميلسلا

 ° (Eduard واخاز دراودإ .س عم نيكزيس

 ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف 5.1

 .1998 ,ةيمالسإلاو

 ةبتكم «لوبنطس| «مولعلا ءاصحإ ف ةلاقم :يبارافلا
 Catalogo 4« اهد ًاضیآ 4 .خم ولورپوک

 ايسنلاب سلازنوغ ليخنأ قيقحت 5

.)Ange] Gonzales Palencia)ةعبطم :دیردم  

 .1932 يرتسيام



 تاساردو نوفلؤم
 ,لوبنطسإ .ةلباقملاو ربجلا ىف يرخفلا :يجركلا

 اشاب ورسوه ؛ایفوصایآ ,ةيناميلسلا ةبتکم
(Husrev Pasa) 7 

 ربجلا لئاسم ىلع نيهاربلا يف ةلاسر :مايخلا رمع
 ةضاير .خم يموقلا بتکلا راد «ةرهاقلا قلباقلماو

 ةخسن كرویوینب ایبمولوک ةعماج ةبتکم و 3

 دجوت كلذک .رشع ثلاثلا نرقلا یا دوعت روهال نم
 ةعماج ةبتکه مایخلل باسحلا تالکشم ةطوطخم

 .199 .خم ,ندیل

 ءایمیکلا

 ةعماج ةبتکم .نیعبسلا باتک :نایح نب رباج
 بتك ىلع باتكلا اذه يوتحي .¥4 6314 «لوبنطسإ

 ًاضيأ .غابصألاو «جازملاو ,نیزاولماو ریبکلا صاوخلا
 .1485/1 ناكيتافلا ةبتكم ءايميكلا ف باتك

 :مظعألا ريسكإلا ريبدت ءنايح نب رباج هللا دبع وبأ

 مدقو اهققح .ءایمیکلا ةعنص à ةلاسر ةرشع عبرأ

 .1988 «ةيبرعلا تاساردلل يسنرفلا

 رظنا .تاديعصتلاو رطعلا ءايميك باتك :يدنكلا

 .“ةفاظنلا” مسق

 ةزهجألل ًافصو نمضتي) رارسألا باتك :يزارلا

 52119786 .خم «لوبنطسإ ةعماج ةبتكم .(ةيربخم ا

 ةدحتملا تايالولا ءبطلل ةيموقلا ةبتكملاو 15. 7

 .9/۸ 33 .خم .ةيكيرمألا

 :دادغب .ءايميكلا ف برعلا مالعأ ,یناطلا دمحآ لضاف

 راد :ةرهاقلاب ةيناثلا ةعبطلا .1981 .ديشرلا راد

 ثارتلا يف نويئايميكلاو ءايميكلا ءيسيردلا تاحرف
 نرقلا ىلإ يناثلا نرقلا نم يمالسإلا يبرعلا يملعلا

 يملعلا ثارتلا يف ةءارق عورشم :نييرجهلا نماثلا

 راد :سنوت .اجذومن ءايميكلا :يمالسإلا يبرعلا
 .2000 «بوکیدآ

 برعلا ءاملع ماهسإ عافدلا هللا دبع نب يلع

 فلخ يماس ریدصت .ءایمیکلا à نیملسطاو

 .1983 لاسرلا ةسسّوم :توریب .ةنرامحلا

 .. äll نكر

 .ييتوك .ل قيقحت ءناظقي نب يح :ليفط نبا

 .1936 .ةيكيلوثاكلا ةبتكلا :توريب

 نيمأ .أ قيقحت ءناظقي نب يح :ليفط نبا
Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan. A (1952) 

«$}.J dee 3 :Philosophical Philosophical Tale 

Twayne :J)9995 (L.E. Goodman) نامدوغ 

Publishers. 1972 

 ,ةيوبنلا ةريسلا ف ةيلماكلا ةلاسرلا :سيفنلا نبا

 ديجملا دبعو رمع دمحم معنملا دبع قيقحت

 نوؤشلا سلجم .ثارتلا ءايحإ ةنجل ءيديره
 .1987 äs pabl فاقوألا ةرازو يمالسالا

 قوسلا
 ةيعارزلا ةروثلا
 ءلوبنطسإ ةعماج ةبتکم ,ةحالفلا باتک :ماّوعلا نبا
 .خم «ییاکبوت رصق فحتم ةبتکمو 1۷ 5823 .خم

 «نورخآو نيكزيس داؤف رشن امك .1122126 9

 :يليم نوميلك اهزجنأ يتلا ةيسنرفلا ةمجرتلا
.traduit de Parabe par J.J Clément-Mullet 

 ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف
 يبرعلا صنلل ةعوبطم ةديحو ةرشن دجوت . 1

 ةينابسإ ةمجرت عم اهزجنأ باتكلا اذه نم
 اةيكلملا ةيجنلكألا دديردم «يريكناب وینوطنآ يموخ
 .خيراتلل ةينابسإلا

 قيفوت قيقحت ءةبطبنلا ةحالفلا :ةبشحو نبا

 .1995 ,قشمد à يسنرفلا دهعلا ,قشمد .دهف



 :توفكنارف .جم 5 .نيكزيس داؤف .ةطوطخم لا رشن

 هقيمالسالاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم تاروشنم
 ةيطبنلا ةحالفلا :يماسوك . 4

(El-Filahatiin-nebatiyye)داؤف رشن .جم 7  

 مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف ءنورخآو نيكزيس
 .1984 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 قيقحت .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم :يدوعسما

 ةيراكيتلا ةبتکلا .دیمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم

 .1964 ءجم 6 «یربکلا

 هرشنب ماق .ةحالفلا يف باتك :يسلدنألا ريخلا وبآ

 ةعبطملا :ساف .يرفعجلا يرصانلا يماهتلا

 .1938 قدیدجلا

 ماعلا ةيادب يف يعارزلا عادبالا ءرقشألا دمحأ

 ام ةيعارزلا تاينقتلاو ليصاحملا راشتنا :يمالسإلا

 تاروشنم :بلح .دالیملل 1100و 700 يماع نيب

 .ت .د ءبلح ةعماج

 سایم .ج قیقحت .ةحالفلا باتك :لاصب نبا

 دهعم تاروشنم :ناوطت «ناهزع دمحمو اسورکییب

 .1955 ,نسحلا يالوم

 ةراضحلا  يعارزلاو يعانصلا جاتنالا بیلاسآ

 يذلا ثلاثلا رمتؤملا لامعأ .ةيمالسإلا ةيبرعلا

 22 يموي مولعلا خيراتل ةيندرألا ةيعمجلا هتدقع

 ةيلهألا ءاقرزلا ةعماج باحر يف 2000 ربمفون 23و

 .نورخآو دباع رداقلا دبع قيقحت .ةيمشاهلا ةعماجلاو

 2001 «مولعلا خیراتل ةيندرُألا ةيعمجلا :نامع

 اينابسإ يف ةعارزلا” :زيشناس ايثراغ نويثاريبسكإ
 ف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا :ف “ةملسملا

 ةدحولا تاسارد زكرم تاروشنم :توريب .سلدنألا

äu pxl1367-1381 .صص 2 .جم 1999 . 

 :يبيجتلا نويل نبا دمحأ نب دعس نامثع وبأ

 نم ىسلدنأ صن :ةحالفلا باتك نم تاراصتخا

 دوقفم يحالف لصأ نم صلختسم يطبارملا رصعلا

 .يبيجتلا نويل نبا عضو .يراغنتلا كلام نب دمحم

 :ءاضيبلا رادلا .يرهاطلا دمحأ قيقحتو ةسارد

 .2001 ,قديدجلا حاجنلا ةعبطم

 تاساردو نوفلوم

 يف عنقملا :يليبشإلا جاجح نب دمحم نب دمحآ
 قيقدت ؛ةيفص وبأ رساجو رارج حالص قيقحت .ةحالفلا
 عمجم تاروشنم :نامع .يرودلا زيزعلا دبع فارشإو
 .1982 ءيندرألا ةيبرعلا ةغللا

 يشثيبلا نزاوتلاو ةعارزلا ملع بتک
 ."ةیعارزلا ةروثلا" مسق رظنا

 هایملا ةرادا

 هايملا طابنإ :يجركلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ

 :ةرهاقلا .معنملا دبع دادغب ةساردو قيقحت .ةيفخلا

 .1997 .ةيبرعلا تاطوطخم لا دهعم تاروشنم

 فراعم لا ةرئاد اهترشن دابآرديح يف ةطوطخم دجوت
 «(دنهلا) انتاب يف ىرخأو 1940/ه1359 .ةينامثعلا

 .2468/32 .خم .روبيكناب يف ةماعلا ةيقرشلا ةبتكملا

 باتك :يروهنمدلا فسوي نب معنملا دبع نب دمحأ

 هحرشو هققح .هايملا طانتسا ملع يف ةايحلا نيع

 .1989 ظاكع تاروشنم :طابرلا .يرثألا ةجهب دمحم

 :دیبعلا رداقلا دبع نب يلع نب دمحآ «يزيرقلا

 .ف .أ ديعس هرشن .كولطا لود ةفرعد كولسلا باتک

 داعآ .1970 «بتکلا راد ةعبطم .ةرهاقلا ءروشاع

 ةفرعط كولسلا :اطع رداقلا دبع دمحم ققحلما هرشن

 .ةيملعلا بتكلا راد :توریب يزيرقملل كوللما لود

 .جم 8 7

 كولسلا نف وأ بدألا روحب يف GIS) LY :يريونلا

 داعأ .1923 ءةيرصملا بتكلا راد ءةرهاقلا «يرعلا

 بتكلا راد :توريب ءنورخآو ةيحمق ديفم هقيقحت
adslاءزج 33 2004 . 



 تاساردو نوفلؤم
 .د قيقحت قبلا باتك :يبارعألا دايز نب هللا دبع وبأ

 ,باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا باوتلا دبع ناضمر
 .1970 قرهاقلا

 ثارتلا ىف اهلولحو هايطا ةلكشم :بزع دلاخ

 ةفاقثلل دحاما ةيعمج زكرم :يبدو ةرهاقلا .يمالسإلا

 .1995 سدقلا رادو ثارتلاو

dista ا اا تاو یک ce a 
 ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا تاروشنم :طابرلا ؟هايلما

 .م2006 /ه1427 (وكسيسيإ) ةفاقثلاو مولعلاو

 هايملا عفر

 ةعانص يف عفانلا لمعلاو ملعلا نيب عماجلا :يرزجلا
 .*تاعاسلا" مسق رظنا .لیحلا

 CSI ی ةينسلا قرطلا :فورعم نب نیدلا يقت

 .1984 قشمد ونابس ناسغ دمحآ قیقحت ,قشمد

 هابطاو ةنكمألا باتك :رمع نب دومحم «يرشخمزلا

 :تيوكلا .يرلاو هايملا ملع يف برعلا تاماهسإ
 ىنطولا سلجملا ؛يملعلا مدقتلل تيوكلا ةسسؤم
 .1988 ءيبرعلا ثارتلا مسق .بادآلاو نونفلاو هفاقثلل

 دودسلا

 وأ قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن :يسيردإلا

 باتك ناونع تحت ًاضيأ فورعملا يرجورلا باتكلا

 .قافآلا قارتخال قاتشملا صخشلا مامجتسال رجور

 يف هرشن نيكزيس داؤف داعأو 1592 يف امورب رشن

 ةبتكم يف هنم ةطوطخم خسن دجوت .1992 ماع

 (318 .خم ءاشاب فرسوه) لوبنطسإب ةيناميلسلا

 ”يدوتيمو ليريك سیدقلا" ةیموقلا ةبتکلا قو

Narodna Biblioteka Sv. Sv. Kiril) b jb à 

  «(i Metodiiًاضيأو ءاشاب ليلخ فيرش ةعومجم

 .خم ندیل ةعماج ةبتکه 1866.

 «برعلا sks يرلا ةودن abs» دمحم دامع ظیفحلا

 صم يف ةيئاما CLASE i lie »33( مصاع

 ةياهن ىتح يبرعلا حتفلا نم ةيمالسإلا

 يف ةيرخصلا موسرلاو شئاقنلا :يف «يبويألا رصعلا

 .274-280 .صص 1997 «سنوت .يرعلا نطولا

 ءاوهلا نيحاوط
 رظنا .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم :يدوعسلا

 . ةيعارزلا ةروثلا” مسق

 ةراجتلا

 ًاضيأ فورعملاو كلامملاو كلاسملا باتك :لقوح نبا

 Opus geographicum auctore :à .ضرألا ةروصب

Haukal11.) زرمارك .ه .ج قيقحت 15:1 .[ 

«jad (Kramersنيكزيس داؤف داعأ .1938-1939  

 .1992 يف باتكلا رشف

 ةبتكملا يف ةطوطخم .ةراجتلاب ةرصبتلا :ظحاجلا

 عبط .ه 873 ةنس اهخسن خيراتو سنوتب ةينطولا

 (1931 /ه1350) ةنس ةرهاقلا يف ةرم لوأل باتكلا

 قحلأو باهولا دبع ينسح نسح ةمالعلا ةيانعب
 وهو) يناذمهلا هيقفلل نادلبلا باتك نم ةعطق هب

 هب تصتخا ام نمضتت (ظحاجلا رصع نم بيرق
 .اهريغ نود ةعتمألا نم ءيشب ةدلب لك

 ةراشإلا باتك :يقشمدلا يلع نب رفعج لضفلا وبأ

 ةعبطمو ةبتکم :ةرهاقلا قراجتلا نساحم لا
 gw هرشن دیعآ .1900 / ه 1318 ,ديؤملا

 .2002 نداص راد



 ةيراجتلا ءايميكلا
 .“ةفاظنلا” مسق و ءايميكلا مسق رظنا

 قرولا
 رظنا .بابلألا يوذ ةدعو باتکلا ةدمع :سیداب نبا

 "OUS مسق

 .ةراجتلا” مسق .كلامطاو كلاسلما باتك :لقوح نبا

 ةعانص نييبوروألا اوملع برعلا" «كياحلا نومیس

 يف يعارزلاو يعانصلا جاتنإلا بيلاسأ :يف .“قرولا

 ثلاثلا رمتؤملا لامعأ .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 يموي مولعلا خيراتل ةيندرألا ةيعمجلا هتدقع يذلا

 ءاقرزلا ةعماج باحر يف 2000 ربمفون 23و 2

 ةيندرألا ةيعمجلا :نامع .ةيمشاهلا ةعماجلاو ةيلهألا

 .163-173 .صص 2001 مولعلا خیراتل

 فزخلا

 رظنا .كوللا لود ةفرعط كولسلا باتک :يزيرقلا

 .«هايملا ةرادإ” مسق

 .یسوم دمحآ ةمجرت ,يمالسالا نفلا :تسنرآ لنوک

 .1966 رداص راد :توريب

 ةلسلس :تیوکلا «ييرعلا نفلا ةيلامج :يسنهب فیفع
 .1979 ,تيوكلا ةفرعملا ماع

 .1986 یشنلاو تاساردلل

 .ةيمالسإلا ريواصتلاو ةيفرخزلا نونفلا سلطأ
 .1956 .ةرهاقلا ةعماج ةعبطم :ةرهاقلا

 لامعأ ؟فزخلاو راخفلا يف” :ةفيلخ دماح عيبر

 ةمظنملا :سنوت 3 .جم .يمالسالا يبرعلا نفلا

 1997 .(وسكلألا) مولعلاو ةفاقثلاو ةبيرتلل ةيبرعلا

 :ثوريب .ةيمالسإلا ةفرخ زلا :نیسح ميهاربإ دومحم

 .1991 .باتكلل ةينانبللا ةيممداكألا

LN ll 

 تايفشتسملا روظت

 ةخسنلا نع همجرت .ريبج نبا ةلحر :ريبح نبا

 (RJC تسروهدورب .ر ةيلصألا ةيبرعلا

 :يهلدوين .تاظحالمو ةمدقم عم 011:51

 .2001 (Goodword Books)) دروودوغ بتك

 تاساردو نوفلؤم

 ناونع تحت فرعي ءبطلا يف نوناقلا :انيس نبا

 :اهنم ءةلوادتم ةديدع ةهدق خسن كانه .نوناقلا

 يف ؛580 .خم ىلغوأ ميكح «ةيناميلسلا ةبتكم

 ةدحتلبا تايالولاب ءيسريج وين يف نوتسنيرب ةعماج
 1079 .خم «(ةينيتاللاب اهادحإ) هنم خسن .ةيكيرمألا

 نم ءزجك ةظوفحم 1083و 1082 1081 0

(Garrett Collection) cole ác saos 

 ق نوناقلا .هللا دبع نب نيسحلا يلع gol tion ندا

 ةعبط نم ةروصم ةخسن) رداص راد :توريب .بطلا

 .(1877 قرهاقلا قالوب

 .اضر رازن قیقحت .ءابطألا تاقبط ی ءابنألا نويع

 .1965 .ةايحلا ةبتكم :توريب

 :يدادغبلا ميدنلا بوقعي نب قاحسإ نب دمحم

 راد :توريب .ناضمر .إ قيقحت .تسرهفلا بانك

 .1997 .ةيناثلا ةعبطلا ,ةفرعملا

 قيقحت .قارولا ميدنلا نبال تسرهفلا باتك «ميدنلا

 .1965/۵1391 «نارهط .ددحت اضر

 تاقبط :يسلدنأألا لجلج نبا ناسح نب نامیلس

 :ةرهاقلا .داّوف دیس قیقحت .ءامکحلاو ءابطلا

 .1955 ,ةيقرشلا راثالل يسنرفلا دهعللا ةعبطم

 عفانم باتك :ايركز نب دمحم ركب وبأ «يزارلا
 راضملا عفد باتك هشماهبو اهراضم عفدو ةيذغألا

 ءاطخأ عاونأ كرادتب ةيناسنإلا نادبألا نع ةيلكلا



 تاساردو نوفلؤم
 هللا دبع نب نيسحلا يلع وبأ سيئرلا خيشلل ريبدتلا

 ةئشنملا ةيريخلا ةعبطملا :رصم .انيس نباب ريهشلا

 ه5 ,ةيلامجب يطع ضوحب

 .بیبطلا قالخأ :ایرکز نب دمحم رکب وبآ «يزارلا

 .1977 / 21397 «ثارتلا راد ةبتکم

 قیوشتلا :دعاص ءالعلا وبآ .بیبطلا نسحلا نبا

 نزیرم دیعس نزیرم هتساردب ماقو هفقح .يبطلا

 «جیلخلا لودل ييرعلا ةیبرتلا بتکم :ضایرلا .يريسع
 .1996 / ه6

 حيقنت وأ حيقنتلا رارسأل حيولتلا :يدنجوخلا

 ناقتالا تاودأو ةحارجلا

 .بطلا يف يواحلا :ايركز نب دمحم ركب وبأ «يزارلا
 ه1390 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :نكدلا دابآ رديح

 :اهنم ةطوطخم خسن ةدع يف انلصو .1977 /
 ةبتكم ثلاثلا دمحأ ةعومجم 2125 مقر ةطوطخم

 مقر ةطوطخمو «لوبنطسا يف يارس يباكبوت فحتم
 مدقأ يهو نطنشاوب ةيموقلا ةيبطلا ةبتكملاب ۴

 ةطوطخم مدقأ ثلاثو ةبتكملا كلت يف ةطوطخم

 باتكلا خيرات دوعي .نآلا ىلإ ةفورعم ةيبرع ةيبط
 .1094 ماع ىلإ

 نيب قورفلا ف مالك وأ قرافلا ام باتك :يزارلا

 ثارتلا دهعم :بلح .ةياطق ناملس قيقحت .ضارمألا

 .1978 «يرعلا يملعلا

 ءةحارجلا :سابع نب فلخ مساقلا وبآ «يوارهزلا

 نع زجع نط فیرصتلا باتک نم نوئالثلا ةلاقلما

 زیزعلا دبع قیلعتو قیقحت .ةيناثلا ةعبطلا .فیلآتلا
 :ضایرلا .يرجيوتلا نامیلس یلعو رصانلا رصان
 .1993 / 1414 ,ةيراجتلا قدزرفلا عباطم

 ةعبطلا .بیبطلا بدآ :يلع نب قاحسإ ,يواهرلا

 :ضايرلا .يريسع نزيرم ديعس نزيرم قيقحت .ىلوألا
 هایمالسالا تاساردلاو :توحبلت لصیف الا کرم

 .1992 / ه2

 قيوشتلا :دعاص ءالعلا وبأ ءبيبطلا نسحلا نبا

 نزيرم ديعس نزيرم هتساردب ماقو هققح .يبطلا

 «جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم :ضايرلا .يريسع

 .123-129 .صص 1996 / ه6

 قيقحت .ريبدتلاو ةاوادلا à ريسيتلا باتك :رهز نبا

 ةمظنلا تاروشنم :قشمد .يروخلا لیشیم

 رکفلا راد ؛مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا

 .جم 2 1983/23

 دمحم قیقحت .بطلا  تایلکلا باتک :دشر نبا

 ةدحولا تاسارد زکرم :توریب .يرباجلا دباع

 ؛يیرعلا يفسلفلا ثارتلا ةلسلس 1999 ءةيبرعلا

 .5 ءدشر نیا لامعآ

 «ناديز فسوي قيقحت .ءاضعألا ةلاسر :سيفنلا نبا

 .1991 قینانبللا ةيرصلما رادلا :ةرهاقلا

 .ةحارجلا ةعانص يف ةدمعلا باتك :فقلا نبا

 ناءزج ه 1356 فینامثعلا فراعلا ةرثاد :داباردیح

 مقيناميلسلا ةبتکم ٍف طوطخم .دحاو دلجم ی
 تسرت مکلیو ةبتکم s .79, .خم ولغوآ میکح

à (Ihe Wellcome Trust Library)ةخسن ندنل  

 دامع” ناونعب تمجرت باتكلا اذه نم ةطوطخم

 j :(Pillar in the Art of Surgery) *à21,2Jlف

Wellcome MS Arabic 434 .&« 

 .خم «ناكيتافلا ةبتكم .بطلا يف يفاشلا :فّقلا نبا
 .183 قحلم



 ةيومدلا ةرودلا

 ىلع قيلعت وهو) نوناقلا حيرشت حرش :سيفنلا نبا

 ةبتكم :ةطوطخم خسن .(انيس نبال نوناقلا حيرشت
 يف باتكلا اذه نم ناتخسن ؛3626 حتاف .ةيناميلسلا

 ,ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب .بطلل ةيموقلا ةبتكملا

 MS A 569 MS A21. .خم

 Ber ie te eee ا
 قيقحتل ةيرصملا ةرئادلا :ةرهاقلا .ةياطق ناملس
 .1988 ,تاطوطخملا

 مسق رظنا .بطلا يف نوناقلا :انيس نبا
 .«تایف dom ها روطت"

Abdel-Halim, Rabie E., "Contributions of 

Ibn Al-Nafis to the progress of medicine 

and urology: A study and translations 

from his medical works”, Saudi Medical 

Journal 29 (1), 2008, pp. 13-22 

Iskandar, Albert Z., “Ibn al-Nafis”, 

Dictionary of Scientific Biography, New 

York, 1974, vol. 9, pp. 602-606. 

 انيس نبا دنع ماظعلا روسك

 مسق رظنا .بطلا يف نوناقلا :انیس نبا

 ."تایفشتسلا روطت"

 حالعلاو ءافشلا باتک" وآ) افشلا باتک :انیس نبا

 ,يياکبوت رصق فحتم ةبتکم .(؟لهجلا نم ءاودلاو

 .3261 ثلاثلا دمحآ

 $59 (De Anima) سفنلا باتک :انیس نبا

 سداسلا نفلا) افشلا باتک نم يسفنلا ءزجلا

 قیقحت .(سفنلا باتک وهو تایبطلا نم

 ماهرود ةعماج .ةثلاثلا ةعبطلا «نامحرلا لضف

(Durham University), 1970. 

 ءابطألا دنع روسكلا جالع :رصانلا دبع «نادعک

 . 0 «ییرعلا ملقلا راد :بلح .برعلا

 .يمالسالا ينرعلا بطلا à روسکلا بط :.ع ءنادعك

 .1999 «يبرعلا ملقلا راد :بلح

 نویعلا بیبطل تاظحالملا رتفد
.[((Bar Hebraeus) (921 x2 jL] gäl وبأ 

 *ةطبسبلا ةيواللا” باتك نم ةزجوم لا ةخسنلا

 تاساردو نوفلؤم

 همجرتو هققح .يقفاغلا دمحم نب دمحأل (ةيتابنلا)

 pawo o e «32 pls (G.P. Sobhi) سکام

 خيرات دهعم :تروفكنارف .نيكزيس داؤف هرشن داعأ
 .1996 ءةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا

 ةيودأ يف ميوقلا ليلدلا وأ) لحكلا يف دشرملا :يقفاغلا
s.s1933 ءاينابسإ لامش تاربتخم :ةنولشرب . 

 نيكزيس داؤف هرشن .تاساردو صوصن :يقفاغلا

 ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف .نورخآو
 .1996 ,ةيمالسإلاو

 .313 ناكيتافلا ةبتكم .نيلاخكلا ةركذت :ىسيع نبا

 (pine .¢ ASU ¢ (J. Hirschberg) یا همجرت

(J. Lippert) OJ .¢ 9همجرتو ؛(1904 غزبیال)  

 999 Í (Casey.A.Wood) .س ةيزيلكنإلا ىلإ

All ibn 'Isa, Memorandum Book of a Tenth 

Century Oculist for the Use of Modern 

Ophthalmologists, trans. Casey A. Wood. 

Chicago, 1936. 

 ةبتكم .نويعلا بط يف بذهللا :سيفنلا نبا

 .307 ناكيتافلا

 قبقحت .برجطا لحکلا à بذهلما :سيفنلا نبا

 ةعبطلا .يجعلق ساور دمحم و يئافو رفاظ دمحم

 .1994 .ريفس عباطم :ضايرلا .ةيناثلا



 تاساردو نوفلؤم
 .لحكلا يف يفاكلا :يبلحلا نسحملا يبأ نب ةفيلخ
 ةلسلس نم ثلاثلا ءزجلا .يجعلقو ينافو قیقحت
 ةمظنلا ؛ةلاحکلا نم يمالسالا يبطلا ثارتلا

 .1990 ,(وکسیسیا) ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسالا

 باشعألا بط

 :يرونيدلا دننو نب دواد دمحأ ةفينحوبأ

 .هللا ديمح دمحم هعمجب ىنتعا .تابنلا باتك

 راثآلل يسنرفلا يملعلا دهعملا تاروشنم :ةرهاقلا

 .1973 ,ةيقرشلا

 ةعماجلا :ةرهاقلا .ةدرفملا ةيودألا باتك :يقفاغلا

«db pabl1932-1940 . 

 مساب فورعلما "تادرفلبا عماج باتک" :يقفاغلا
à "Materia Medica"دروفسکب نایلدوبلا ةبتکم  

 8231) سوياربيه راب هرصتخا .باتكلا اذه نم ةخسن

 .ج .ب جروجو فوهريم سكام هققح 2315

 .1938-1937 .بطلا ةيلك :ةرهاقلا .يحبص

 راطيبلا نبا دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم يبأ

 ةبتكم .ةيذغألاو ةيودألا تادرفلل عماجلا :يقلاملا

 exo)! slels (Damad Ibrahim) ةینامیلسلا

 مكليو ةبتكم يف باتكلا اذه نم ةخسن .929 .خم

 ىلإ اهخيرات دوعي ةدحتملا ةكلمملاب ءندنل يف ءتسرت

 Wellcome MS ةبتکلا مقر .رشع نماثلا نرقلا

.Arabic 429 

 باتك ريسفت ةدرفملا ةيودألا ف :راطيبلا نبا

 :توريب .دارم نب ميهاربإ قيقحت ءسوديروقسيد

 .1989 EY" برغلا راد

 داؤف رشن .ةدرفملا ةيودألا عماج :نوجمس نبا

 ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف «نیکزیس

 .1992 قیمالسالاو

 :ةلديصلا

 Liber almansoris. 9[ يروصنملا باتك :يزارلا

 نب روصنملا حلاص وبأ يناريإلا ريمألا باتكلا فلأ

 بطلل ةيموقلا ةبتكملا يف .903 ماع يف قاحسإ

 باتكلا اذه نم ةطوطخم ةخسن ةدحتملا تايالولاب

 غامدلا فیواجتلایحیضوتًاسر نمضتی يذل
 :رشع عباسلا نرقلا ىلإ ةخسنلا هذه خيرات دوعي

.MS A 28 .& 

 مسق رظنا .بطلا يف نوناقلا :انيس نبا

 ."تایفشتسللا روطت"

 رظنا .فیلأتلا نع زجع نم فیرصتلا :يوارهزلا
 .؟ةفاظنلا" مسق

 يف .بطلا يف تاراتخملا :نيدلا بذهم يدادغبلا

 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :دابارديح .تادلجم عبرأ

1944-1941. 

 ةبتكم .بطلا يف ةنديصلا باتك :ينوريبلا
  FERلوألا يلريمزإ ) (Izmirli 1.خم 4175.

 ةمجرت عم ديعس دمحم ميكح رشنو قيقحت

 يماس همّيقو هيلع قلعو هل مدق ؛ةيزيلكنإ
 .جم 2 1973 «يشتارک «هنرامح

 داؤف رشن .ةيودألا قئاقح نع ةيننألا باتك :يوارهلا

 ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف .نيكزيس
 .1996 ,ةيمالسإلاو

 .ةيذغألاو ةيودألا تادرفط عماجلا :راطيبلا نبا

 خيرات نودب .ىنثملا ةبتكم :دادغب

 ءجاساب نسح دمحأ رشن .ةيودألا باتك :دفاولا نبا

 .ةيبطلا تافصولا يف باتك وهو نيذابرقأ :يدنكلا

 .3603 ءایفوصایآ .ةيناميلسلا ةبتکم



 ةيبرع روذج :يبوروألا بطلا
a|” :(Bernard Quaritch) wsl yb» 

 بتکلاو ثاطوطخلبا نم ةعومجم :ناییرعلا بطلاو

 هرثآو يیرعلا لمعلا راشتنا ةحراش ًاهدق ةعوبطللا

 ةضهنلاو یطسولا روصعلا يف )٩16760 ۸۳۵6

and Medicine. A Collection of Manuscripts 

and Early Printed Books Illustrating the 

Spread and Influence of Arabic Learning 

.(in the Middle Ages and the Renaissance 

 تينروب زلراشت روسيفوربلا هل مدقو ندنل يف رشن
(Charles Burnett), 1993. 

 :يناوريقلا رازجلا نبا ميهاربإ نب دمحأ رفعج وبأ

 ناونعب ةینیتاللاب فرعیو رضاحلا توقو رفاسلما داز
 صوب تيريج هررحو همجرتت 13

hygg da åo (Gerrit Bos)لوب ناغيك  

.2000 «(Kegan Paul International) لانوشينرتنإ 

 رضاحلا توقو رفاسملا داز :ةيبرعلا ةرشنلا رظنا

 .يزاجلا يضارلاو يسيوس دمحم قیقحت .رازجلا نبال

 .1986 «باتکلل ةيبرعلا رادلا :(ایبیل) سلبارط

 .رازجلا نبال رضاحلا توقو رفاسملا داز :ًاضيأو

 يزاجلا يضارلا «ةخيش ةعمج «يسيوس دمحم قيقحت
 .1999 ,ةمكحلا تيب :جاطرق .جم 2 .يلعلا قورافو

 ةيودألا يف دامتعإلا باتك :يناوريقلا رازجلا نبا

 تاروشنم :تروفكنارف .نيكزس داؤف ةمدقم .ةدرفملا

 .1985 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم

 يف تاهابتشالا نيب قورفلا :يناوريقلا رازجلا نبا

 :دادغب .يجقرطألا دمحم ةيزمر قيقحت .للعلا

 .1989 دادغب ةعماج تاروشنم

 .نيكاسطاو ءارقفلا بط :يناوريقلا رازجلا نبا

 .1996 .هاكشناد :نارهط .ققحم يدهم ةيزيلجنالاو

 ةطوطخلا نم ةخسن .ءاطا باتک :یبهذلا نبا

HPتاساردو نوفلوم ۲ : :  
 قيقحت دجوي كلذك .رئازجلا ءناسملت يف ةظوفحم

 .1996 «نامع ةنطلسب

 ةبتكم ,لوبنطسا .بطلا يف لماشلا :سيفنلا نبا
 ةبتكم ًاضيأ .987/1 مقر L.Kisim .& یلوربوک

 بطلل ةيموقلا ةبتكم طابو .306 .خم «ناكيتافلا

 .۸ 44.1 و ء4 44و ۸ 43 .خم قدحتلا تایالولاب

 لماک GUS يف (نويعلا بط) ةلاحكلا” :يسوجملا

 نحن ةينيتاللابو يكلماب فورعملا ةيبطلا ةعانصلا
 دمحمو يئافو S16 some pts .Pantegni ناونع

 يف .1997 .ةفاقثلا ةرازو :قشمد .يجعلق ساّور

 اذه نم ناتخسن ندنل يف تسرت مكليو ةبتكم

 (Haddad داَّدح ةعومجم يف ناظفحت باتكلا

:(Collection410و 409 يیرع .خم . 

 ."فيلأتلا نع زجع نم فيرصتلا” :يوارهزلا

 .“ةفاظنلا” مسق رظنا

 .يوابزعلا أ :قيقحت .بطلا يف زجوللا :سيفنلا نبا

 يمالسإلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :ةرهاقلا .ةعبارلا ةعبطلا

 .2003 «فاقوألا ةرازوب

 قيقحت .ةيبطلا ةعانصلا يف لماشلا :سيفنلا نبا

 .جم 2 2000 .يفاقثلا عمجم ا :يبظ وبأ .ناديز فسوي

 ةنيدملا
 بتكلا عيب تالحم

 :ف باتكلل ةققحم ا ةرشنلا رظنا .1934 .خم ءاشاب

Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, mit 

Anmerkungen hrsg. von Gustav Flügel. 

Leipzig: F.C.W. Vogel, 1871-72, 2 vols. 



 تاساردو نوفلؤم
 (Bayard جدود درايب ةيزيلجنإلا ىلإ همجرت

.(Dodge1970 ءايبمولوك ةعماج »359595 . 

 ةيفارخلا ريفاونلا
 رظنا .؟ةیسدنهلا لیحلا باتك” :ىسوم ونب ةوخإلا

GI" euکاکی “ 

 ةماعلا تامامحلا

 ةفحن قامسلا ةطوطب نیا ةلحر باتک :ةطوطب نبا

 ةعبطم .رافسألا بئاجع و راصمألا بئارغ  راظنلا

 .جم 2 «مدقتلا

Ibn Battüta, Voyage. Traduction francaise 

C. Defremery et B. R. Sanguinetti 

(1858). Paris, Francois Maspero, coll.^La 

Découverte", 1982, 3 vols.s: vol.1: De 

l'Afrique du Nord à La Mecque; vol. 2: De 

la Mecque aux steppes russes, vol. 3: Inde, 

Extréme-Orient, Espagne & Soudan. 

Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn 

Battuta- A Muslim Traveler of the 14th 

Century, University of California, 2004. 

 ملاعلا
 ضرألا بكوك
 ةينيتاللا ىلإ مجرتملا عباسلا جيزلا باتك :يناّثبلا
 De scientia stellarum - 126 ناونع تحت

stellarum et motibus umerisسنوت طوطخم .م› 

 ةكلملاب جدربمک ةعماج ةبنکم يف .2843 ةنوتيز

 106 501611110 اهناونع ةینیتال ةخسن ةدحتما

 يف ايلاطيإب اينولوب يف ترشن 111 7

 ةمجرت كلذک رظنا .۸ه»» 6.64.4 .خم 45

TON LM pm 

C.A. Nallino, Al-Battani (d. 929) sive 

Albatenii, Opus Astronomicum. Ad fidem 

codicis escurialensis. Arabice editum, latine 

versum, adnotationibus instructum... 

Milano: Osservatorio astronomico di 

Breva, 3 vols., 1899, 1903, 1907. 

 .لالظألا رمع يف لاقملا دارفإ ىف باتك” :ينوريبلا

 ةيقرشلا ةبتكملا ؛(دنهلا) انتاب يف ظوفحم طوطخم

 كلذك رشن 36١2468. .خم .روبيكناب يف ةماعلا

 لئاسر ءينوريبلا دمحأ نب دمحم ناحيرلا وبأ :يف
 .1948 ,ةينامثعلا فراعملا ةرئاد :دابارديح .ينوريبلا

 .موجنلاو ةئيهلا ىف يدوعسملا نوناقلا :ينوريبلا

 V5, àessz (Carullah)» .ةيناميلسلا ةبتكم

 نوناقلا :دابارديح يف باتكلا رشن .1498 .خم
 فراعم ا ةرئاد :دابارديح .جم 3 .يدوعسملا

 .1954-1956 ةينامثعلا

 قيقحت .لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا :مزح نبا

 :ةدج .ةريمع نمحرلا دبعو رصان ميهاربإ دمحم

 1317-1321 قرهاقلا ؛ 1982ظاکع ةبتكم

«go 5 1903-1899/ 

Cod. Or. نديل .خم «يمكاحلا جيزلا :سنوي نبا, 

  3,سیرب .خم 31. 331 .دروفسکأ .خم

(C. Caussin) gwos س هسرد. .8.1. 31 6 

3° Le livre de la grande table hakimite" 

Notices et extraits des manuscrits de la 

18042 7 Ala Bibliotheque nationale 

 .صص 240-16.

 .دلبلا ضرأو ليملا حيحصت ف ةلاسر :يدنجوُخلا
 ,ةيسكذوثرألا ةينانويلا ةسردملا ةبتكم «توریب
 .364/1 .خم

 يف يملعلا برعلا ثارت :ناقوط ظفاح يردق
 مدقت يف برعلا رثأ ف ثحب :كلفلاو تايضايرلا
 رابكو مهييضاير مالعأ ريسو كلفلاو تايضايرلا



 :ةرهاقلا .هفرشم یفطصم يلع ميدقت .مهييكلف

 .1941 [.ن .د]

 حسملا

 يلع لوبنطس) .میکحلا ةبتر :يطيرجلما ةملسم
 2836/2 یيرع .خم يريمآ

 ضرألا ملع
 ةبتكم ءرهاوجلا ةفرعم يف رهامجلا باتك :ينوريبلا
 2047 .خم «ثلاثلا دمحآ يیاکبوت رصق فحتم

 خیرات دهعم :تروفکنارف .نیکزیس داؤف رشن

 تارم ًاضيأ عبط .2001 ,ةيمالسالاو ةيبرعلا مولعلا

 «ينوريبلا دمحأ نب دمحم ناحيرلا وبأ :ةديدع

 ماع :توريب .رهاوجلا ةفرعم يف رهامجلا باتك

 فسوي قيقحت .رهاوجلا ف رهامجلا ؛198 «بتكلا

 .1995 «يفاقثلاو يملعلا رشنلا ةكرش :نارهط .يداهلا

 .حوجنلاو ةثيهلا ف يدوعسملا نوناقلا :ينوريبلا

 .“ضرألا بكوك” مسق رظنا
 ماظعلا روسك” مسق رظنا .افشلا باتك :انيس نبا

 .خم «ناکیتافلا ةبتکم .لئاسرلا :افصلا ناوخإ

 «يسريج وين يف ءنوتسنيرب ةعماج ةبتكم 1

 1129 .خم .تيراغ ةعومجم قدحتلا تايالولاب

 افصلا ناوخا لئاسر :بلاغ یفطصم اهرشن
 :یرخآ تاعبط .رداص راد :توربب ءافولا نالخو

«sles:یلکرزلا نیدلا ريخ جم 4 1889-1887 , 

olillتوریب .رمات فراع «.جم 4 1928  

 go» 5 1995 ,سیرابو

 : .اهربغو ةنيمثلا رهاوجلا عاونآ ف ةلاسر :يدنكلا

 .1978 ,نسح ةعبطم :ةرهاقلا .اضر

 دلب يآ قو اهتافصو رهاوجلا باتک :هیوسام

 مکلیو ةبتکم ین .راجتلاو نیصاوخلا تافصو يه

 يف رشن امك .باتکلا اذه نم ةخسن ندنلب تسرت

 [gez كلذک هرشن داعآو 1936 ماع يف ةرهاقلا
 :ناونعب باتکلا اذه مجرت .2001 يبظوبأب یناقثلا

 اهصتاصخ قفو روطعلا یلع ةرتعبلا رهاوجلا"
 مکلیو دهعم ةبتکم Geog“ ثبح اهرجاحمو

ds gaxo GLb (Wellcome)468 يیرع .خم .دادح . 

 تاساردو نوفلؤم

 ةيعيبطلا رهاوظلا
 .موجنلاو ةئيهلا à يدوعسما نوناقلا" :ینوریبلا

 ."ضرألا بکوک" مسق رظنا
 مسق رظنا .رظانطا باتک :مثيهلا نبا

 ."تارماکلاو ةيورلا"

 مسق رظنا .لللما يف لصفلا :مزح نبا
 .؟ضرألا بکوک"

 877/12 .خم نایلدوب ةبتکم .دروفسکآ

 ىف ىري يذلا قرزألا نوللا ةلع يف ةلاسر :يدنكلا

 ءايفوصايآ «ةيناميلسلا ةبتكم .ءامسلا ةهج ف وجلا

 .4832/2 .خم

 ايفارغج
 ةبتکم رفوتت .كلامطاو كلاسلما باتک :يرکبلا

 يلصألا صنلا ىلع ةدحتملا ةكلمم اب جدربمك ةعماج
 رشن يذلا (1094-1040) يركبلا ديبع يبأ باتكل

 .ةيدنلوبو ةينيتال ةمجرت كلذك نمضتيو )1946 ماع

 يف ةلوقعم ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت :ينوريبلا
 ,نیدلل فصو :ينوريبلل دنهلا :ىف .ةلوذرم وأ بلقلا

 كلفلاو خيراتلاو ايفارغجلاو ءباألاو ةفسلفلاو

 1030 وحن يدنهلا ميجنتلاو ءنيناوقلاو «تاداعلاو

 (Edward C وخاز .س دراودأ ةمجرت .جم م

 دهعم :تروفكنارف .نيكزيس داؤف رشن . 1

 .1993 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات



 تاساردو نوفلؤم
 يف ةلوبقم ةلوقم نم دنهلل ام قيقحت :ينوريبلا

 .1983 «بتکلا ماع :تورب .ةلوذرم وأ لقعلا

 حيحصتل نكامألا تاياهن ديدحت باتك :ينوريبلا

 .نورخآو نيكزيس داؤف رشن .نكاسملا تافاسم

 ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم :تروفکنارف
 .1992 .ةيمالسإلاو

 ."بتکلا عیب تالحم" رظنا .تسرهفلا :میدنلا نبا

 مسق رظنا .ریبج نبا ةلحر :ریبج نبا
 SS ف ase LI روطت"

 .قاقالا قارتخا يف قاتشملا ةهزن :يسيردإلا

 Kogda مسق رظنا

 ةعبطم :دادغب .نادلبلا باتك :ظحاجلا

 .1970 موکحلا

 لابجلاو ندلما نم ضرألا ةروص باتک :يمزراوخلا

 ایفارغجلا باتک وهو راهثألاو رثازجلاو راحبلاو

 :ةينالألا ةمجرتلا رظنا .يمزراوخلل

Das kitab Surat al-ard, des Abu Ga’far 

Muhammad ibn Musa al-Khuwarizmi, 

herausg. Unikum des Bibliothéque de 

l'Université Régionale in Strasburg (Cod. 

4247) von Hans v. Mzik. Wien,1926. 

 .ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ :يسّدقملا

 ."تابتكملا” مسق رظنا

 ةبتكم «لوبنطسإ ةعماج .نادلبلا باتك :يبوقعيلا
Islam Aragtirmalari) 4l (5 Nb call 

(Libraryليي ةعماج ةبتکمو 1262 .خم  

 Geography, folio B4737 .خم كرویوینب

 1374- «توربب .نادلبلا مجعم :یومحلا توقاي

 .جم 5 1957-1955 / ھ6

 طئارخلا

 .قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن :يسيردإلا

 ETEO مسق رظنا

(Kitab i-Bahriye) 43 >3\ GUS +443) يريب 

 وأ “راخبلا باتك” وأ “راحبلا ةفرعم باتك” وأ)

oa! Jal"دمحآ ولورپوک ةبتکم «لوبدطس|  
 يتكوأ يئاكز لرغطرأ قيقحت .172و 171 .خم ءاشاب

og ls :(Ertugrul Zekai Okte)كوباشت  

(Vahit Çabuk)كوباشت دیحو يرتلا صنلا . 

 يزيلكنإلا صنلا ؛('1ا1137 آمان122) نارود يالوت

(Robert Bragner) &£lp 05559;ةرازو :ةرقنأ  

 1988 ,ةحايسلاو ةفاقثلا

 نوف ومو كلور

 رصق فحتم ةبتكم .نادلبلا ميوقت :ءادفلا وبأ

 نايلدوب ةبتكم يف .2855 ثلاثلا دمحأ ییاکبوت

 اذه نم خسن ةدع ةدحتملا ةكلمملاب دروفسكأ يف

 .رشع نماثلا نرقلا ىلإ اهخيرات دوعي باتكلا

 تافاسم حيحصتل نكامألا تاياهن ديدحت :ينوريبلا

 :تروفكنارف .نورخآو نيكزيس داؤف رشن .نكاسملا
 .1992 ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا خيرات دهعم

 .“ةماعلا تامامحلا” مسق رظنا .ةلحرلا :ةطوطب نبا

Sey ف dax Ll "روطت 

 Le livre 465 وآ كلاملماو كلاسلما :هبذادرخ نبا

«routes et des provincesربیبراب ربمیساک ریرحت  

 L.s(« (Casimir Barbier de Meynard)» يد

(Journal Asiatique) às. i| ale6 .جم  

 داؤف هرشن داعأ .5-127 .صص 1865 5 ددع

 .1992 ةنس تروفكنارفب نيكزيس



 .“ايفارغجلا” مسق رظنا .نادلبلا باتك :يوقعيلا

 ةحالملا

 رظنا .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم :يدوعسلا

 .*ةیعارزلا ةروثلا" مسق

 فلأ .راجحألا ةفرعم يف راجتلا زنك باتك :يقاجبقلا

 .نووالق ناطلسلا ىلإ يدهأو 1282 ele à باتكلا

 B 4) دليفنزور .أ .ب :يف 649 مقر لخدللا رظنا

Ío (Rosenfieldولغوأ ناسحإ  :(E Ihsanoglu) 

 ءاملع نم مهريغو كلف ءاملعو OLL y ءاملع

 ىلإ-عباسلا نرقلا نم) مهتافلؤمو ةيمالسإلا ةراضحلا

 .2003 فیمالسالا ةفاقثلاو نونفلاو خيراتلا

 . طئارخلا” مسق رظنا .ةيرحبلا باتك (D يريب

 ةفرعم يف راهزأ ثالث .دجام نب دمحأ نيدلا باهش

 قيقحت .اماج يدوكساف حالم دجام نب دمحأ :راحبلا

 دمحم قيلعتو ةمجرت ؛يكسفوموش رودويت رشنو
 .1969 «بتكلا ماع :ةرهاقلا .يسرم رينم

 دئاوفلا باتك :يدجنلا دجام نب دمحأ نيدلا باهش

 يروخ ميهاربإ قيقحت .دعاوقلاو رحبلا ملع لوصأ يف
 فیبرعلا ةغللا عمجم تاروشنم :قشمد .نسح ةزعو

 وبأ .يروخ ميهاربإ ليلحتو قيقحت ًاضيأ .1

 .1989 ءةينطولا بتكلا راد :ىبظ

 حالسلا

 رشن .قینجنلا يف قينألا باتك :شاكدرزلا اغبنرأ نبا
 ,لوبنطسا طوطخم نم هجاتنإ ديعأ .نيكزيس داؤف
 .خم «ثلاثلا دمحآ ءيباكبوت رصق فحتم ةبتكم

 خيرات دهعم :تروفكنارف .و59 -و35 قاروأ 9

 .2004 ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا مولعلا

 بصانملاو ةيسورفلا GUS :حامّرلا نسح نيدلا مجن

 لمعلا ىف نيدهاجملا ةفحت كلذك ىمسيو ةيبرحلا

 3799 ایفوصایآ .خم ةيناميلسلا ةبتکم .نیدایطاب

 .2294 .خم ءةينامثع رون ةبتكمو

 بصانملاو ةيسورفلا :حامرلا نسح نيدلا مجن

 ريطقتلاو ةيبرحلا نارينلاو دورابلا :ةيبرحلا

 :بلح .نسحلا فسوي دمحأ قيقحت .تاجنرينلاو

 .1998 ؛ءبلح ةعماج تاروشنم

 .بورحلا ريبادت à بوركلا جيرفت :يرمع

 (George نولناکس .ت جروج ةمجرتو قیقحت

Scanlonةيكيرمألا ةعماجلا ءةرهاقلا .(1.  à 

 .1961 ةرهاقلا

 يداصتقالا عامتجالا ملع

 ءلوبنطسإ ةعماج ةبتكم .ةمدقملا :نودلخ نبا

 :ةديدع تارم باتكلا رشن .835و 2743 يبرع .خم

 .ن قيقحت .خيراتلا ىلإ لخدم :ةمدقملا” رظنا

Jajo) 513 dee 39 N.J. Dawood»ssls .e 

VEND جدلتور :ندنل .(Franz Rosenthal) 

wus .1978 (Routledge & Kegan Paul) Jy 

 ناويدو ربعلا باتكل ةمدقملا :نودلخ نبا نمحرلا

 ةبتكم-ينانبللا باتكلا راد :توريب .ربخلاو أدتبما

 ىكتلل .ةيسنوتلا نادلا :سنوت 41967 «سرادللا .2

 يتلا ةزاتمملا ةيملعلا ةرشنلا رظنا .1984 ..جم

 .ةمدقملا نودلخ نبا نمحرلا دبع :ارخّوم تردص

 يدادشلا مالسلا دبع اهیلع قلعو اهل مدقو اهققح
 نونفلا تیب :(برغلا) ةراق .تادلجم ثالث يف

 «بادألاو مولعلاو 2005.

 دیربلا
 SOÙ osè è برألا ةياهن" :يريونلا

 !old“ ةرادإ” مسق رظنا



 نوكلا تاساردو نوفلؤم
 كلفلا ملع
 .*ضرألا بکوک" مسق رظنا .عباسلا جیزلا :یناتبلا

 ,میجنتلا ةعانص لئاوأل میهفتلا باتک :ینوریبلا

 (AR. Ramsay Wright تيارو يسمار S ةمجرت

 مولعلا خيرات دهعم :تروفكنارف .نيكزيس داؤف رشن

 .1998 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا
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 نيكس ؛(1601 -1546) :(1ؤ7تءادو 2121ع) ههارب وكيات

(Skane)سدنهمو كلف ماع ؛كرامدلا . 

(Nicolaus Copernicus): wps wY 

(Poland) lads (Torun) 1543)نوروت ؛ -1473( 

  ble.كلف

 ؛ةيروس ,قشمد ؛(1327 -1265) :يقشمدلا
 ۲ À BS - 9 ةلاحر

 نم هنس pel Ba فلا .تابن ماع ؛سلدنألا !(895ىوتملا) ةفينح وبأ :يرنيدلا

 كلم ؛(1307 -1239( Edward): 1) :لوألا دراودإ

 ةيبيلصلا تالمحلا عم بهذ ؛(1309 -1272) ارتلجنإ

 بسح ًاعالق ىنب هتدوع ىدلو ؛(1272 -1271) اكع ىلإ

 .ةيمالسإلا تاميمصتلا

 )1290 -1244( Queen): 81عدصما:) :رونيلإ ةكلم لا

(Castile) Unisثلاثلا ودنانرف ةنبا ؛اينابسإ  

(Fernando II)كلم لا تجوزت ؛نويلو ةلاتشق كلم  

 .1254 ماع يف ارتلجنإ كلم لوألا دراودإ

 ؛(م.ق 325 -م.ق 265( (Euclid): سديلقإ

 .تايضاير طاع ؛رصم ةيردنكسإلا

 مساب ًاضيأ فورعملا (950 -870) رصن وبأ :يبارافلا

«QUAS (Farab) l8 $$ tAlpharabius 

 .فوسليف ؛قارعلا يف لمعو أشن هنكلو

 مساب فورعلما ربثک نب دمحآ سابعلا وبآ :یناغرفلا

 رهنلا ءارو ام دالب :ةناغرف ؛(861) ىفوتلا ه2 115

:(Transoxiana)سدنهمو كلف ماع . 

 قنردآ ؛(1481 -1432) يناثلا دمحم :حتافلا دمحم

 مكحو حتف يذلا ينامثعلا ناطلسلا ؛ايكرت ءايقارت

 نداعملاو تايضايرلا مولعب لغتشا ةينيطنطسقلا

 .ةيركسعلا مولعلاو

 وحن فوتملا) ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ :يرازفلا

 فوسليفو تايضاير ملاع ؛ناتسناغفأب زودنق 7

 .تابالرطسأ ىنب ملسم كلف ماع لوأ .كلف ماعو رعاشو

 (Leonardo Fibonacci) :يشتانوبيف ودرانويل

(Pisa) 1» (1250 -1170(تايضاير ماع ؛ايلاطيإ . 

 ”e egi el اهبقل ؛(عساتلا نرقلا) :يرهفلا ةمطاف

wldةعماج ةسسوم یانبلاو نفلا ةيعار ؟برغم لا  

 .ساف يف نييورقلا



 ملعلا نم ةنس فلأ
 ,ناسارخ )1020 -940( روصنم مساقلا وبأ :يسودرفلا

 .خرؤم ؛ناريإ

:(Frederick II) GW) eb 458 

 مث (1250 -1197) ةيلقص كلم ؛(1194 -1250)

 .(1250 -1220) ينامور روطاربمإ

 (Claudius) سويدولك (Galen): سونيلاج

 .روهشم ا ينانويلا بيبطلا ؛(206 -131 وحن)

 $23( (Gerard of Cremona): ينوهركلا دراريج

 ؛ايلاطيإ «(1,01221012) يدرابمول ؛(1187 -4

 ؛(1165 ىفوتم) ملسأ نب موسق نب دمحم :يقفاغلا

 .يسلدنأ تابن gles نويع حارجو بيبط

 ؛ناريإ lul < ؛(1128 -1058) (Algazel): يلازغلا

 .نید bles فوسليف

 .(823 -796) ةبطرق مكاح :لوألا مكحلا

 نمحرلا دبع نبا «ةبطرق ؛(978 -915) :يناثلا مكحلا
 .هتبتكمب رهتشا ؛978 ىتح 961 نم سلدنألا مكح ؛ثلاثلا

 EUS ble„ ؛ايروس de ؛(1455 ىفوتملا) :يبلحلا دمحأ

 ؛(1329/1328 ىفوتم) :يومحلا جارسلا نب ركب وبأ

 .سدنهمو كلف ماع ؛ایروس قامح

 ,نارح ؛(1328 -1236) نیدلا يقت :یلبنحلا ةيميت نبا
 .ةعيرشلاو ثيدحلاو نآرقلا ريسفت يف ملاع ؛ايكرت

 )285( فوتم :يرحلا قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 .نيزرابلا يلبنحلا بهذملا عابتأو ءاملع نم ؛دادغب

 yl (Edmund Halley) دنومدإ

 ةغللا ملعت روهشم Ns ماع ؛ارتلجنإ ؛(1742 -1656)

 .يناتبلا لامعأ ىلع لغتشاو ةيبرعلا

 سماخلا یسابعلا ةفيلخلا ؛(809 -766) :دیشرلا نوراه
 تاحوتفلاب رهتشا .(809 -786) دادغب نم مکح يذلا

 (Charle age) نlhراش عم ةديجلا هتاقالعبو

 j gs$ امب ايادهلاب ًالمحم ًادفو هيلإ لسرأ يذلا
 .ةعاسو ييلورديه

 (Hazarfen Ahmed Celebi): يبلش دمحأ نيفرازه

 ماع ف راط ,سدنهم ؛لوبنطسا ؛(رشع عباسلا نرقلا)

 یلع طحو لوبنطساب (621212) انالاغ جرب نم 8

asilo usd 
 (be (1547 -1491) :(Henry VIII) GoW یرنه

 عباسلا يرنهل يناثلا نبالا «(1509 -1547) ارتلجنا
 .هثيروو

(@..3 460 -377 523) (Hippocrates) Jlj3sjl 

 .بيبط ؛نانويلا ءسوك ةريزج

 ؛قارعلا .دادغب ؛(873 -808) :يدابعلا قاحسا نب نینح

 یا ةينانويلا نم لامعآ مجرتم .ةمکحلا تیب وضع

 قشمد ؛(1270 ىفوتملا) :ةعبيصأ يبأ نبا

 ؛ةلدايصلاو ءابطألل خرؤم ؛(رصم à بردت)

 .لاحکو بیبط

 مطاع ؛دادغب ؛(1119 -1040) يلع ءافولا وبآ :لیقع نبا

åتایناسنالا يف طاعو ءيلبنحلا بهذملا نیدلا . 

 ؛اينابسإ «ةيليبشإ ؛(رشع يناثلا نرقلا) :ماوعلا نبا

 دمحأ نب هللا دبع نيدلا ءايض دمحم وبأ :راطيبلا نبا

 باشعألاب طاعو بيبط ؛اينابسإ :ةقلام ؛(1248 -1197)

 .تابن طاعو ينالديصو

 le solas (رشاعلا نرقلا) :یناذمهلا هیقفلا نبا

 .ةلاحرو ایفارغج



 !Bg xb «(1039 -965) نسحلا يلع وبأ :مثيهلا نبا

 ؛ةرهاقلاب شاعو ةرصبلاب دلو ؟4158265 مساب كلذك

bleام ةلحرم ا ءاملع مهأ نم «تايضايرلاو ءايزيفلاب  

 .ةثيدحلا لبق

 هللا دبع وبأ ,دمحم نب دمحم :جاحلا نبا

 .نید ماعو برم ؛برغملا ساف ؛(1336 -1258)

 وحن) دلاخ يبأ نب دمحأ رفعج وبأ :رازجلا نبا
 .بيبط ؛سنوت «ناوریقلا ؛(955 -5

 نرقلا) قاحسإ نب دمحم جرفلا وبأ :ميدنلا نبا

 فلؤم .بتاكو طاطخو بتك عئاب ؛دادغب ؛(رشاعلا

 سراهف حلآ نم دعی يذلا ریهشلا تسرهفلا باتک
 .رشاعلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةفاقثلا

 نيمأ قاحسإ نب بوقعي نب جرفلا وبأ :فقلا نبا
 .بیبط ؛قشمد ؛(1286 -1233) یرکلا ةلودلا

 رمع نب هللا دبع نب دمحآ مساقلا وبآ :راّفصلا نبا
 ساحنلا نبا يآ "راّفصلا نبا" مساب روهشلا ,يقفاغلا

 .تایضایرو كلف ملاع ؛اينابسإ ءةبطرق ؛(1035 ىفوتملا)

 ؛ایروس ,قشمد ؛(1375 -1304) :تقولا رطاشلا نبا

 .قشمد 3 يومألا دجسلا ف تقومو «يكلف

 C دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ :ىبهذلا نبا

 .یعوسومو بيبط ؛نامع ءراحص ؛(1033 ىفوتملا)

 :)1074 -1008( نمحرلا دبع فّرطملا وبأ :دفاو نبا

 ؛اينابسإ :ةلطيلط Abenguefit ewl‘ ًاضيأ فورعم ا

 .ةلديصلا à bles بيبط

 جاهنصلا روصنم لا نب سيداب نب زعم ا :سيداب نبا
 مكاحو ينايميكو ماعو خروم ؛سنوت ؛(1062 -1008)

 .(1062 -1016) ایقیرفآ لامش

 «غياصلا نب ىيحي نب دمحم ركب وبأ :ةّجاب نبا
 ماع يف يفوت) ىكع72م26ع مساب برغلا يف فورعما

 ملعلا نم ةنس فلأ

 ياطيلطلا ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ :لاضب نبا

 .ينئانجو ةعارز ماعو Oly ماع ؛اینابسا .ةلطیلط ؛(1085)

 ؛(7011368 -1304) دمحم هللا دبع وبآ :ةطوطب نیا

TURخرّومو فشکتسمو ةلاحر ؛برغما . 

 ؛قارعلا دادغب ؛(رشاعلا نرقلا) دمحآ :نالضف نبا
 .خرومو ةلاحرو فشکتسم

 انرکات ,هروک ؛(887 قوتما) سابع :سانرف نبا
 ناربطلا لواح يتايميکو سدنهم ؛اينابسإ :(12122)

 .ةبطرق يلاعأ نم

 ,نیبیصن ؛(990 -920) دمحم مساقلا وبآ :لقوح نبا

 .خرّومو ةلاحرو فشکتسم ؛قارعلا

 .بيدأو نيد ماع ؛اينابسإ .ةبطرق )1064 -994(

 مساب كلذك فورعمللا ؛(رشاعلا نرقلا) يلع :ىسيع نبا
Jesu Halyلاخکو بیبط ؛قارعلا .دادغب . 

 نب diei نب دمحم نيسحلا وبأ :ريبج نبا

 ةلاحر ؛اینابس| .ةطانرغ ؛(رشع يناثلا نرقلا) ريبج

 .خرومو فشکتسمو

ol؛اینابسا «ةبطرق ؛(943 وحن) :يسلدنْألا لجلج  

bles Gbةلديصلاب ماعو باشعألاب . 

 ؛اینابس| .ةلطيلط ؛(رشع يداحلا نرقلا) :فلخ نب يلع

 .يلفو باشعألاو ةلديصلاب ماع

 ؛(1406 -1332) دمحم نب نمحرلا دبع :نودلخ نبا

 .داصتقا bles فوسليفو خرؤمو عامتجا ماع ؟سنوت



 ملعلا نم ةنس فلأ
 ینارغج ؛قارعلا دادغب ؛(912 -820) :ةبذادرخ نبا

 .دادغب یف يموکحلا دیربلا تامدخ ریدمو

 يدجنلا دمحآ نیدلا باهش :دجام نبا

 .يرحب حالم ؛دجن ؛(1498 -1432)

 ریزو ؛دادغب ؛(940 -866) دمحم يلع وبأ :ةلقم نبا

 .یخسنلا طخلا یعضاو دحأو طاطخو یسابع

 مزح يبأ نب يلع نيدلا ءالع نسحلا وبأ :سيفنلا نبا

 ؛ةرهاقلا يف لمعو أشن ,قشمد ؛(1288 -1210) يشرقلا

 .فوسليفو ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا فشتكمو بيبط

 فورعم او ءيبطرقلا دمحم ديلولا وبأ :دشر نبا
 ؛اينابسإ .ةبطرق )1198 -1126( (Averroes): مساب

 طاعلا ةفسالف مهآ دحآ ,ضاقو بیبطو فوسلیف

 .طبسولا يمالسالا

 ؛ناریا ,ناهفصآ ؛(رشاعلا نرقلا) دمحآ :ةتسر نبا

 ؛اینابسا ةطانرغ ؛(1274 -1214) :ییرغما ديعس نبا

 .نارغجو ةلاحرو رعاشو خرّوم

 مطاع ؛اینابسا ءسلدنألا ؛(1002 ىفوتملا) :نوجمس نبا

 .ةلديصلا يف طاعو Gls ماعو ءباشعأ

 Serapion مساب كلذك فورعملا ءانحوي :نويبارس نبا

 .ةلديصلا à gles بيبط tb gw ؛(عساتلا نرقلا)

 (Avicenna): مساب ًاضيأ فورعملا :انيس نبا

 فوسلیفو بیبط ؛ناتسکبزوآ «یراخب ؛(1037 -980)

blegيعوسوم . 

 لیفط نب دمحم نب كللا دبع نب رکب وبآ :لیفط نبا

 قوتما) ۸0۵0۵6۵۲ مساب ًاضيأ فورعملا ,يسيقلا

 لصألا يف ناك ؛(884 -835) دمحآ :نولوط نبا

 رصل ًامکاح حبصأ مث يسابعلا ةفيلخلا ةمدخ يف

 نولوط نبا دجسم ىنب .ةيسابعلا ةفالخلا نم ءزجك
 .ةرهاقلا يف روهشملا

 دمحأ نب نمحرلا دبع نب يلع نسحلا وبأ :سنوي نبا
 kle ؛رصم .ةرهاقلا .طاطسفلا ؛(1009 -950) يفدصلا

 ریهشلا ييلفلا باتکلا فلوم وهو «كلفو تايضاير
 ,يمكاحلا جیزلا

 مساب فورعلا ؛(1161 -1091) ناورم وبآ :رهز نبا

 .حارجو بیبط ؛اينابسإ «ةيليبشإ 7

 ؛(1166 -1099) ىنسحلا سيردإ نب دمحم :یسیردالا

 ؛ةيلقصب ومريلاب ف شاع yeh! Yo (Ceuta) ةتبس

 .يطئارخو يفارغج

 ةعومجم ؛قارعلا قرصب ؛(983 وحن) :افصلا ناوخإ

 ناوخإ لئاسر وفلآو ةيرکف ةبعمج اولکش ةفسالف
 .ةريهشلا افصلا

 ماع ؛رصم .قرهاقلا ؛(1469 قوتما) :یافولا نیدلا زع

 .تایضایرو كلف

 مطاع ؛اينابسإ «ةیلیبشا ؛(1145 -1100) :حلفآ نب رباج

 .كلفو تایضایر

 مساب ًاضيأ فورعملا ,یسوم وبآ :نایح نب رباج
:(Geber)يف لمعو شاع «ناريإ ءسوط ؛(815 -722(  

 .بيبطو ةيودألاب ماعو يئايميك ؛قارعلاب ةفوكلا

 ؛(868 -776 وحن) رحب نب ورمع نامثع وبأ :ظحاجلا
 فوسليف .ةيقيرفأ لوصأ نم ؛قارعلاب دادغبو ةرصبلا

 .ناويح gles بيدأو



 يفوت) زازرلا نب ليعامسإ زعلا وبأ نامزلا عيدب :يرزجلا
 لمعو شاع ؛(رشع ثلاثلا نرقلا علطم يف 1206 يف

 «تالآلل ممصمو ييناكيم سدنهم ؛ايكرتب ركب رايدب
 يف عفانلا لمعلاو ملعلا نيب عماجلا عيدبلا باتكلا فلأ
 .ليحلا ةعانص

 )1088 وحن) هللا دبع نب روصنم نب دمحم :يناجرجلا

 .حارجو نويع بيبط ؛ناريإب ناجرج

 يسرافلا دمحم نسحلا وبأ :نيدلا لامك

 .ءايزيفو تايضاير ماع ؛ناريإ ءزيربت ؛(1319 -1260)

 ؛(1029 -953) نيسحلا نب دمحم نب ركب وبأ :يجركلا

 .سدنهمو تايضاير ماع ؛قارعلا «دادغب

 (Kâşgarlı Mahmud)‘ ]1073[ ذومحم :يرغشاكلا

 .يمجعمو يفارغج ؛ايكرت

 ؛ناريإ :ناشاك ؛(1380 -1429) نيدلا ثايغ :ىشاكلا

 .كلفو تايضاير ماع

 ؛(1630 -1571( jilkgı (Johannes Kepler): لبیک

Louiيايزيفو ريهش كلف ماع . 

 ؛(1000 -940) رضخلا نب دماح دمحم وبأ :يدنجوخلا

 يرلا يف ًادصرم ینب «كلف ملاع ؛ناتسكيجاط .دنجوخ

 .موجنلا دصرل ةمخض ةيسدس أشنأو ناريإب

 «مزراوخ ؛(850 -780) یسوم نب دمحم :يمزراوخلا

 nol ele سسؤم ءايفارغجو كلفو تايضاير ماع ؛ناریا

 .ةبیرعلا ةيربجلا ةسردطا دئارو

 حابصلا قاحسا نب بوقعی فسوب وبأ :يدنكلا

 بيبطو يكلفو يضاير ؛قارعلا ءةفوكلا ؛(873 -801)

 ةمهاسم مهاس امك «بوهوم راقیسومو قارغجو
 .زومرلاو ةرفيشلا ملع يف ةزيمتم

 دلو ؛(رشاعلا نرقلا) متسر نب نجيو لهس وبأ :يهوكلا

 .كلفو تایضایر ماع ؛(988) ماع وحن دادغب يف أشنو

 ملعلا نم ةنس فلآ

 ؛ایلاطبا ,ةيقدنبلا ؛(1519 -1452) :يشتنفاد ودرانویل

 .سدنهمو يرامعمو تاحنو ماسر

 ناتسناغفأ مكاح (1030 -971) :يونزغلا دومحم

 .ینوریبلا بوهولا ماعلا يعارو (1030 -998)

 ؛ناريإ ءزاوهأ ؛(رشاعلا نرقلا) سابعلا نب يلع :يسوجملا

 .ةيبطلا ةعانصلا يف لماكلا فلؤم «بطلا يف ماع

 ؛(833 -786) نوراه نب نومأملا رفعج وبأ :نومأملا

 ,ةيملعلا ةكرحلل ًامعاد نييسابعلا ءافلخلا رثكأ دحأ

 ةسسؤم عّسو .(833 ماع ىتح 813 ماع) نم مكح

 ."ةمكحلا كيب"

 روصنملا دمحم نب هللا دبع رفعج وبأ :روصنملا

 دادغب نم مكح «یسابع ةفیلخ )775 -712(

 .762 ماع à دادغب سسؤم ؛(775 -754)

 ؟برغملا ءشكارم ؛(1199 -1160) بوقعي :روصنم ا

 (1199 -1184) شكارم نم مكح ءنيدحوملا ناطلس

 ماع نم مكح يذلا فسوي بوقعي وبأ هدلاول ًافلخ

 .1184 ماع ىتح 3

 نب رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت :يزيرقملا

 .خرؤم ؛ةرهاقلا ؛(1442 -1364) دمحم

 olas ؛(857 -776) ايركز وبأ :هيوسام نب ىيحي

 .مجرتمو ضرأ ماعو ةلديص ماعو بيبط ؛قارعلا

 .تایضایر ماعو يلف ؛ةرهاقلا ؛(815 ىفوتملا) :هللا ءاشام

 .دیردم ؛(1007 ىفوتملا) :يطيرجملا دمحأ نب ةملسم

 .تايضايرو كلف ماع ؛اينابسإ



 ملعلا نم ةنس فلأ
 ؛(957 -871) نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ :يدوعسملا

 .خرؤمو يفارغجو فشكتسم ؛دادغب

 وكيفودول يد (Michelangelo) وليجنا ليكيم

 (Michelangelo di Lodovico ينورانوب

:(Buonarroti )؛ايلاطيإ ءاناكسوت »)1564 -1475 

 سدنهمو ماسرو .ةضهنلا رصع يف يلاطيإ تاحن
 .رعاشو يرامعم

 Lady Mary ۷۷۵۲۵۵)) :ویغاتنوم یلتروو يرام يديل

:(Montagu )يف زراب وضع ؛ندنل :)1762 -1689 

 .لوبنطسإ ىلإ يناطيربلا ريفسلا ةجوزو «عمتجم ا

 .ندنل ىلإ يردجلا دض حيقلتلا ةيلمع بلجب ترهتشا

 ؛قارعلا ءلصوما ؛(رشاعلا نرقلا) يلع نب رامع :يلصوملا

 .حارجو نويع بيبط

 سيئر ؛(1178 ىفوتملا) :شاقنلا نب نيدلا بذهم

 .دمحم ناطلسلا ءابطأ سيئر ,يرونلا ىفشتسم

 سسؤم ؛يمطاف ةفيلخ ؛(975 -930) :هللا نیدل زعما

 .رهزألا عماجلا سسؤمو 973 -972 يف ةرهاقلا

 دادغب نم مكح يسابع ةفيلخ ؛(908 (!Both :يفتكملا

(902- 908). 

 ةیاهن -945) نیدلا Quod دمحأ نب دمحم :يسدقملا

 .يفارغجو خرؤم ؛نيطسلف ,سدقلا ؛(رشاعلا نرقلا

 قارعلا ءءارماس نم مكح يسابع ةفيلخ :لكوتملا

 ةريصقلا ةيسابعلا ةمصاعلا تناك يتلا (861 -847)

 .ةديرف ةسدنهب مصتعملا هوبأ اهسسأ يتلاو ءرمعلا

 Gly (Herat) ؛(رشاعلا نرقلا) روصنملا وبأ :قفوم

 .ةلديص مطاع ؛ناتسناغفأ

 بلح ناطلس ؛(1174 -1118) :يكنز نب نيدلا رون

 لئاوأ نم وهو يرونلا ىفشتسم ىنب ؛قشمدو

 .تايفشتسملا

 ةرهاقلا ؛(1332 -1278) دمحأ سابعلا وبأ :يريونلا

((Offa) sl؛(796و 747) نيب ارتلجنإ يف ايسريم كلم  

 كس.لوألا ينوسكسولكنألا دهعلا يف كولملا ىوقأ دحأ

 .ةيبرعلا ةغللاب ةداهشلا ةملك اهيلع ةلمع

 »)1580 -1505( (Andrea Palladio): ايردنأ ىيدالاب

 .ماسرو يرامعم سدنهم ؛ايلاطيإب افوداب

 دمحم يجح نب (so) (Piri Reis) يريب

 لاریمآ ؛ایکرت .(0هللنجهاذ) يلوبيلاغ ؛(1554 -1465)

 .يطئارخو فشکتسمو Sheers رحب

 ؛نانویلا ءنیثآ ؛(م.ق :(Plato )427 -347( نوطالفأ

 .ريهشلا ينانويلا فوسليفلا

 wget„ (Claudius Ptolemaeus): سويدولك

 .يفارغجو كلف ماع ؛رصم .ةيردنكسإلا )165 -85(

 ؛(1290 -1222) روصنملا يفلألا نيدلا فيس :نووالق

 ىنب .(1290و 1279) نيب رصم مكح يولمم ناطلس

 .1284 ele ريهشلا osx یفشتسطا

 ؛نیوزق ؛(1283 -1203) دمحم نب اپرکز :ينيوزقلا

 .ضاقو فشکتسمو «ةلاحر ؛ناریا

(1282 903) :(Baylak al-Qibjaqi) Slew) dle 

 .ینارغجو يرحب ةلاحرو فشکتسم ؛ایکرت «لوبنطسا

 ؛ناريإ ,زاریش ؛(1311 -1236) :يزاريشلا نیدلا بطق

 .كلف ماع

 ؛ایروس ؛(1285 وحن) نيدلا مجن نسحلا :حامرلا

 .يرکسع خرومو سدنهم

 ؛(1520 -1483) :(2/6610) ولبئافر وآ لیئافر

gis olيرامعم سدنهمو ماسر ؛ايلاطيإ . 



 «يرلا ؛(925 -865) ایرکز نب دمحم رکب وبآ :يزارلا

 .فوسلیفو ءایمیک ماعو بیبط ؛ناریا

 gayb‘ ؛(1154 -1093) :(10867 11) يناثلا رجور

 .(1154 -1130) ةيلقص مکح يدنامرون كلم

 )869 b) Shapur eUJS$ ظفلتو :لهس نب روباس

 .ةلديص ماعو بيبط ؛ناریاب روپاسیدنج

 olas ؛(1180 ىفوتملا) يرغملا ىيحي نب :لأومسلا

 .يلفو تايضاير طاع ؛قارعلا

 ؛(967 -916) نادمح نب نسحلا وبآ :ةلودلا فیس

 .بلح يف ةينادمحلا ةلالسلا سسؤمو بلح مكاح

 .ءاملعلل هتياعرب رهتشاو

 (Michael Scott) توكس لكيام

 ؛ةدحتملا ةكلمملا ءادنلتكس 1236):1 وحن -1175 وحن)

 .مجرتمو مجنمو بيبط

 مهأ دعي وحن ماع ؛ناريإ اضیب ؛(793 -760) :هیوبیس

 .يبرعلا وحنلا ءاملع

 (ù Koca Mimarاiس رامعم هجوخ :اشاب نانس

 سدنهم ؛ايكرت ءلوبنطسإ ؛(1588 -1489)

 ؛(946 -908) :ةرق نب تباث نب نانس نب ميهاربإ

 .يكلفو تايضاير ماع ؛ایکرت نارح

 داجسلا نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج :قداصلا

 فورعملا بلاط يبأ نب يلع نب يلع نب نيسحلا نب
 مامإ قرونلا ةنيدما ؛(765 -699) نیدباعلا نیزب

 ءایمیکلا يف لغتشإ ءيرشع ينثإلا يرفعجلا بهذملا

 ؛ناريإ ءناهفصأ ؛(986 -903) نمحرلا دبع :يفوصلا

 .كلف ماع

 يناثلا ناميلسب كلذك فورعملا :ينوناقلا ناميلس
 ةينامثعلا ةفالخلا نيطالس مظعأ دحأ ؛(1566 -1494)
 .(1566 -1522) لوبنطسإ نم مكح يذلا

 رابك نم ؛(رشاعلا نرقلا) دمحم ركب وبأ :يلوصلا

 .جنرطشلا à نيعرابلا

 ملعلا نم ةنس فلأ

:(Pope Sylvester II) يناثلا رتسفليس ابابلا 

:(Gerbert of Aurillac) SL 95) تربريغ 

 LL ؛اسنرف .نرفوآ ؛(1003 -950/940)

bles «35.13 (1003 -999)مجرتمو «تایضایر . 

 ,ناتسربط ؛(عساتلا نرقلا) :يربطلا ناخوزف نب رمع
 ”Ygl LS“ عمج ؛مجنم ؛ناریا

(Liber Universus) 

 كلف ملاع ؛ايروس ءقشمد ؛(1585 -1526 وحن) يدسألا

 .ييناكيم سدنهمو تايضايرو

 يف ماع ؛ايكرت ءنارح ؛(901 -836 وحن) :ةرق نب تباث

 ةينانويلا تافلؤملل ررحمو تايضايرلاو كلفلاو ةسدنهلا

 ملسأ نانس هدلو نأ الإ ًايئباص ناك .ةيبرعلا ىلإ ةمجرتملا
 .هدافحأ يقاب هدعبو

 .(سوط) ةغارم ؛(1274 -1201) نيدلا ريصن :يسوطلا

 ؛(1449 -1394) Sylb sam :(Ulugh Beg) كيب غلأ
 .كلف ماع ؛ناتسکبزوآ .دنقرمس

 ميهاربإ نب رمع حتفلا وب نیدلا ثایغ :مایخلا رمع

 (لنوطمحع) روپاسین ؛(1122 -1048) يروباسينلا

 .تايضايرو كلف ماع ؛ناریا

 Marcus) 9J93 9Syle :(Vitruvius) سويفورتيف

(Pollio )؛ايلاطيإ ءامور ؛(م.ق 25 وحن -70 953 

 .ينامور سدنهمو يرامعم



 ةفيلخلا (715 -668) :ناورم نب كلما دبع نب ديلولا ملعلا نم ةنس فلأ

 ىنب ؛(715 -705) قشمد نم مكح يذلا يومألا

 ينامور دبعم ضاقنأ ىلع قشمد يف يومألا عماجلا
 .ةروجهم ةسينك ءارش دعبو ميدق

 ;«à (Sir Christopher Wren) رفوتسيرك ريسلا

 يرامعم سدنهم ؛ندنل ؛(1723 -1632)

glesتايضايرو كلف . 

 يدوهي ؛دادغب ؛(عساتلا نرقلا) :يدوهيلا يلع نب دنس
 زيمم وضع ,نومألا دنع نییکلفلا سیف مالسإلا قنتعا

 ."ةمكحلا تيب” 3

 )1229 -1179) :يومحلا يمورلا هللا دبع نب توقاي

 .ینارغجو خرّومو مجارت بناک

 يف فورعملا سابعلا نب فلخ مساقلا وبآ :يوارهزلا

<4.b8 (1013 -936) :(Abulcasis) ewh Gl 

 .حارجو بيبط ؛اينابسإ

 WIS فورعملا ءىيحي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ :يلاقرزلا
 Lla) åh db (1100 -1028) :(Arzachel) مساب

As bleةيطيلط جيز فلؤم . 

 E695 :(1433 -1371) :(Zeng He)» يه غنيز

 حالم ءنيصلا خيرات ف نیملسلا رهشآ نم ؛نیصلا
 .لاريمأو

 ءدادغب )857 -789( عفان نب يلع نسحلا وبأ :بايرز

 ةقاؤذو ءءايزأ ممصمو .كلف ملاعو ,راقیسوم ؛قارعلا

 .بارشلاو ماعطلل



"Eطوطخم نم کالا ردنکسالاو وطس 1 نبال ناويحلا عفانمل  e 
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 درسم

 قارعلا نم يمالسالا ماعلا تمكح ةلالس :نويسابعلا

 ملعلل مهتياعرب نويسابعلا رهتشا .1258و 750 نيب

 -786( ديشرلا نوراه مهئافلخ زربأ نمو .ةفرعم او

 دادغب لعج يذلا (833 -813) نومأملا هنباو (9

 دادغب يف “ةمكحلا تيب” اوسسأ .ًايماع ًايملع ًازكرم

 نوراه رهتشا .ثحب زكرمو ةريهش ةبتكم دعي يذلا

 نالراش روطاربمإلل ةيده همميدقتب برغلا يف ديشرلا
 ترهتشا .م 797 ماع يف نطرأو ةيلاح ةعاس نم ةفلؤم

 ىلع ةياقسو ةحارتسإ تاطحم ءاشنإو ءانبب هتجوز
 .ةكم -دادغب قيرط

 909 ىلإ 800 نم تمكح ةيمالسإ ةلالس :ةبلاغألا

 تناك .دادغب ةمصاعلا نع نيلقتسم هبش اوناكو

 طاشنلاو ةايحلاب ةضبان ةنيدم ناوريقلا مهتمصاع

 نازخ وه ثرإ نم هوكرت ام زربأ نم .نامزلا كلذ يف
 سنوت نم ًالک ناوربقلا نم اومکحو .ءاملل ناوریق

 .اطلامو ةيلقصو

 طیسولا رصعلا تالالس ربکآ نم ةدحاو :نودحولا

 (اينابسإ نم ًاريبك ًامسقو) ايقيرفأ لامش تمكح يتلا
 .1269 ماع وحن نيينيرملا روهظ ىتح 1147 وحن ذنم
 ةيبراغملا ةرسألا تسسأ ربربلا نم نيدحوملا ةرسأ نإ

 ايقيرفأ لامش ةدحوم ءرشع يناثلا نرقلا يف ةسماخلا
 .ةملسم ا اينابسإ عم رصم ىتح

 ةيريبيألا رزجلا هبشل حنم يذلا يرعلا مسالا :سلدنألا

 .1492 ىلإ 711 ماع نم نوملسم ا اهمكح امدنع

 رحبلا نم ةدتمملا ةقطنملا موي تاذ سلدنألا تلمش

 نوغارأ ةكلمم ةيذاحم ءاينابسإ لامش ىلإ طسوتملا
à (Aragon)لدت سلدنألا ةملكف مويلا امأ .لامشلا  

 ناعم تحرتقا .اينابسإ نم ةيبونجلا ةقطنملا ىلع
 ,ةيبرعلاب ؟تانجلا" اهرهشآ «"سلدنألا” ةملكل ةديدع

 اوثرو نيذلا ماكحلا (Vandals) لادنافلا ضرأو

 .نيملسم لا لبق اينابسإ اومكحو ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 يبويألا نيدلا حالص دئاقلا اهسسأ ةرسأ :نويبويألا

 مساب نييبوروألا ىدل فورعملاو (1193 ىفوتملا)

 ىرخأ ءازجأو ايروسو رصم نويبويألا دحو . 1035

 لازنإ نم مهنكم يذلا رمألا ءيمالسإلا قرشملا نم

 .سدقلا ةداعتساو نيطح يف نييبيلصلا ةجنرفلاب ةهزه

 ةمطاف مساب يمس ةرهاقلا يف ةعماجو عماج :رهزألا

 ةرسألا يعدت يتلاو هِيَ دمحم يبنلا ةنبا ءارهزلا

 ينب .اهتلالس نم اهنأ رصم تمكح يتلا ةيمطافلا

 ةسردملا امأ 972و 971 يماع نیتنس يف دجسملا

 امو 988 ماع يف تسسأ دقف هب تقحلأ يتلا ةينيدلا

 مدقأ نم رهزألا ربتعيو .اذه انموي ىتح ةمئاق تلاز

 .نييورقلا دعب ملاعلا يف ةلماعلا تاعماجلا

 .جنرطشلا يف يدنجلا :قديب

 مامحلا يف ةعاق يطغت ةريبك ةبق نم فلأتي :ينازبلا
 نم ذفاون نمضتت يتلا ةبقلا ةبقر عم ةدحتم ءيمومعلا

 ىلع مهبهاوم نم ًاريثك نويقشمدلا قفنأ .نولم جاجز
 ناولأ يذ قيشر ديمرقب هسيبلتو يناربلا ناردج نيولت
 ليمج طخب ةبوتكم فئاحصو ةسكاع ايارمو ةرهبم

 هذه نمو .ةيبرعلا لاثمألا نم ةسبتقم «نئابزلاب بحرت
 نم ىرخألا ماسقألا ىلإ لاقتنالل نئابزلا دعتسي ةعاقلا

 .مامحتسالا دعب كلذك نوحاتري هيفو .مامحلا

 .قارعلا يف مئاقلا ةنيدم برق ةيرق :ةضيبلا

à,i2JI CE: (Common Era)ل ليدب يهو ةماعلا  

 *برلا ةنس” ةينيتاللاب ينعت يتلا (42)

.Anno Domini 



 .“ليلدلا” وأ :تايوتحملا LE ًايفرح ينعت :تسرهفلا

 يتلا بتكلا ليلد وه ميدنلا نبال تسرهفلا باتك

 يملعلاو يفاقثلا طسولا يف ةلوادتمو ةجئار تناك

 ,ةيبرعلا ةغللاب رفوتم اهبلغأو رشاعلا نرقلا يف يمالسإلا

 وبأ تسرهفلا فلأ .يرع ريغ وأ ًايبرع فلؤم لا ناك ءاوس

 فورعم لا ءقاحسإ دمحم نب قاحسإ نب دمحم جرفلا

 نايبلا اذه فيلأتب عرش .ميدنلا نبا مساب ًاضيأ
 بتكلا عيب لحم يف همادختسال مهلامعأو نيفلؤملاب
 ةديدعلا تاعوضوم اب متها ربك امدنعو .هيبأل دئاعلا

 هئاقدصأ نم اهنع فرع يتلا وأ بتكلا يف اهأرق يتلا

 درجم تسرهفلا نوكي نأ نم ًالدب اذكهو ؛هفراعم وأ

 حبصآ «بتک عیب لحلم لیلد وآ ةيفارغویلبیب ةحئال
 .طیسولا رصعلا  ةيمالسالا ةفاقثلل ةعوسوم

 ورمع اهسسآ ,ةيمالسالا رصط ةمصاع لوآ :طاطسفلا

 ةينامور ةملک نم ةقنشم امرو 2 ماع à صاعلا نب

J! (Fossatum)ميخم وأ ركسعم )35 . 

 .اينابسإب ةبطرق يف لبج :سورعلا لبج

 ةفيرشلا ةبعكلا ىطغت .“ءاطغ” ًايفرح ينعت :ةوسك

 رشاعلا مويلا يف ًايونس شامقلا نم ةديدج ةوسكب
 هذهبو .جحلا مسوم عم قفاوتي يذلا ةجحلا يذ نم

 لدیتستو ةنس لك ةعدقلا ةوسكلا لازك :ةيسانما

 gb ىلإ ةهدقلا ةوسكلا صقت .ةديدج ةوسكب
 تايصخشلا نم نينيعم صاخشأل ىدهت ةريغص

 روزت يتلا ةيبنجألا تامظنملاو نيملسملا نم ةزرابلا

 .ةمركملا ةكمب ةبعكلا

:(Koshk) easكشك” ينعت ةيكرت ةملك . 

 .“بتكلا وعناص” ينعت ةيبرع ةيبرغم ةملك :نويبتكلا
 ًاريبك ًاءزج اولكش كارتأ ديبع مه لصألا يف :كيلامملا

 ةيكرتلاب نيقطانلا ناسرفلا نم اوناك .يسابعلا شيجلا نم

 ةلالسلا مساب ايروسو رصم مكح اوعاطتسا نيذلا

 زطق مكاحلا مهرهشأو .رشع ثلاثلا نرقلا يف ةيكولمم ا
 .1260 يف تولاج نيع يف لوغملا رحد يذلا سربيب دئاقلاو درسم

 فرعت كرألا ةرجش نم سباي ريغص نصغ :كاوسم

 SLJ (Salvadore Persica) ملع تاحلطصم بسح

 اهتقو يف تارارق ذختي “ضاق” ًايفرح اهانعم :بستحملا
 هبشأ .ةماعلا حلاصملا يمحي وه امباط ءنامزو ناكم يأ يف
 طباض” ةثيدحلا فارعألا بسح بستحمل ا ةمهمب بصنم

 عتمتي نأ ًاهدق هنييعت طورش نم .“نامألاو ةحصلا

 ةحصلاو «نزاوتلاو ىوقتلاو ةمكحلابو ء«ةيلاع تالهؤم
 عتمتي .هقفلاو مزحلاو «لدعلاو dy jodlg ءةيلقعلا

 لالحلا زييمتو باوصلا نم أطخلا ديدحت ىلع ةردقملاب

 نيمأتب بستحملل دهعب ,ساسْألا اذه یلعو .مارحلا نم

 یتح هالامجا عمتجلا يف ماظملا ةلازإو ةماعلا ةحلصملا

 راصتخاب .مكاحلا دض فقي نأ هذه هتمهم تضتقا ولو

 فصتيو تايحالصلا لماكب ًالوخم نوكي نأ بجي

 يف بستحم لوأ نأ ركذلاب ريدجلا نم .لدعلاو ىوقتلاب
 ىلع رمع ةفيلخلا اهنيع يتلا “افشلا” ةيباحصلا مالسالا

 .ةرصبلا ىلع كلذ دعبو ةنيدلا

 لئاسو مادختساب ةالصلا تیقاوم یلع ظفاحی :تّفَوم

 .ةنامألاو ةياردلاو ةمکحلاب عتمتیو تیقوتلا

 دئاقلا اهسسأ سنوت قرش لامش يف ةنيدم :ناوريقلا

 برغ يف ماكحلا رقم تناكو .670 ماع يف عفان نب ةبقع

 ةبلاغألا مكح لظ يف تحبصأو .800 ماع ىتح ايقيرفأ

 كلذك تلظو قراجتلاو ملعتلل اماه ازکرم (909 -800)

 ماع يف ةنيدللا ترمد .(921 -909) نییمطافلا مکح ءانثآ

 يلاتلابو لاله ينب ةلیبق نم ودبلا ةازغلا دی یلع 7

 .سنوت ةنیدم اهلحم تلح

ÀS :(Al-Qali)وآ ةيلقما ةداما نم ةقتشم  

 قلطي ناك ابوروأ يفو .“يحلملا تابنلا دامر” وأ ةيوشملا
 (Natron) نورتن مسا نیعونلا ىلع



 درسم

 .ةنيفس يف ةفرغ كلذك ينعتو ,ةملظم ةفرغ :ةرمق

 نونتفي لئاوألا ةيمالسإلا نادلبلا ناكس ناك :ةيضورلا

 كانهو .مهرعش ی تابنلل بحلا اذه رهظو .ةرضخلاب

 ةملكلا نوكت امبر .تايضورلاب فرعي رعشلا نم عون
 يبرعلا رعشلا لاكشأ نم ًالكش تدغو .ءيسراف لصأ نم

 .رشاعلا نرقلا ىلإ نماثلا نرقلا نم يسابعلا رصعلا يف

 تمكح ةيسرافو ةينامكرت ةلالس :ةيوفصلا تالالسلا

 بهذملا اوقنتعا ةيفوص مهلوصأ .1736 ىلإ 1501 نم

 نرقلا علطم ذنم ناجيبرذأ يف رهدزا يذلا يعيشلا

 -1252) نيدلا يفص خيشلا وه اهسسؤم .رشع عبارلا

 لوضانألاو سراف دالب تمكح ةيكرت ةلالس :نويقوجلسلا

 ملعلا جيورتب اورهتشا .1327و 1038 نيماعلا نيب ايكرتو

 لكشلا ةقجالسلا ىسرأ .اهعيجشتو ةراجتلاو نونفلاو

 ًاضيأ مهو .دجسملا نع ًايلك ةلصفنم لا ةسردملل يياهنلا

 مدقت ةيقدنف تاعمجم يأ «تاناخلاب فرع ام ءارو

 ةيراجتلا لفاوقلل ماعطو نكس نم تاليهستو تامدخ
 ناويإلا ماظن لخدأ نم لوأ اهنأب ترهتشاو .ًاناجم

 .صنرقملا دقعلاو

 ليوط يبشخ دومع نم ةفلؤم ءامما عفرل ةلآ :فوداش
 دحأ يف ًالقث لمحي ةعفار ًالكشم روحم ىلع رودي
 فوداشلا ناك .رثب قوف تبثم رخالا فرطلاو ,هیفرط
 ضعب يف مدختسي لاز امو ,ةمهدقلا رصم يف مدختسي
 .نآلا ىتح ةيبرعلا نادلبلا

 .“"ام ةيضق ةجلاعم وأ رييست” يفرحلا اهانعم :فيرصتلا

 نب فلخ مساقلا وبأ اهفلأ ةيبط ةعوسوم يهف انه امأ

„Abulcasis wb laf gebl sgh yla 

 نمل فيرصتلا وه ةعوسوملا هذهل لماكلا ناونعلا

 بيترت ناونع تحت مجرت دقو .فيلأتلا نع زجع
 نمضتتو (1he Arrangement of Medicine(. بطلا

 ًاماع نكي م يوارهزلا نأ نيبتو ةحفص 1500 ةعوسوملا
 هذه ترثأ .ًاحارجو ًاسرامم ًابيبط ناك لب .بسحف ًايبط

 بطلا” مسق رظنا .ابوروأ يف بطلا مدقت يف ةعوسوملا

 .اهنع ديزملا فرعتل “يبوروألا

 ىلع ًاضيأ قلطتو قرولا بتاكو قرولا عناص :قاّرو

 ناطلسلا نيبت ةيسراف ةطوطخم

 .خلب يف شرعلا ىلوت نيح روميت





 û تسرهفلا - رشؤملا
 ةحئال يف ءامسألا نمضتي الو لزتخم تسرهفلا اذه نإف تاحفصلا ةدايز يدافتل

 رصق «بطلا «تايضايرلا .ضرألا لثم ةرثكب ةرركتملا تاملكلا انزواجتو رداصملا

 ...ةروهشمما ندمماو ءارمحلا

238 217 215 214 198 110 gl I 
331 219 272 

 278 111 مامحلا جاربآ

 371 78 نانس نب میهاربا

 137 وربإ

 173 166 47 46 6 طارقبأ

 349 271 270 شدقرزلا اغبنرآ نبا

 367 ةجاب نیا

 367 ,340 336 137 131 سیداب نبا

 367 339 110 108 104 لاصبلا نبا

 367 348 345 331 319 ةطوطب نبا

 366 344 186 182 181 22 راطیبلا نبا

 367 352 348 ,341 250 249 156 155 ریبج نبا

 367 345 189 رازجلا نبا

 319 261 يزج نبا

 367 يسلدنألا لجلج نبا

 367 318 51 جاحلا نبا

 367 347 346 336 246 239 237 مزح نبا

 367 341 340 128 50 لقوح نبا

 277 276 275 274 54 18 نودلخ نیا

318 331 349 367 

 185 فلخ نبا

 367 345 یبهذلا نبا

 368 هتسر نبا

 368 342 285 96 94 ;Averroes Ji نبا

 233 232 كرمز نبا

 368 342 318 ۰162 ۸۷۵۵70۵۲ رهز نبا

 368 249 نویبارس نبا

 368 259 يبرغم ا ديعس نبا

 368 344 181 نوجمس نبا

 335 28 27 لهس نبا

 168 166 156 1153 88 )56 .4 انيس نبا

9 172« 173« 181( 185 191 243 244 

0 341 342 343 344 347 353 368 

 367 2350 285 284 282 تقولا رطاشلا نبا

 367 240 رافصلا نبا

 368 838 169 91 89 88 (رکب وبآ) لیفط نبا

 368 359 631 202 154 ,83 نولوط نبا

 366 ,58 ليقع نبا

 366 338 113 110 ماوع نبا

 367 451 343 176 175 ىسيع نبا

 367 322 313 310 309 289 سانرف نیا

 367 260 نالضف نبا

 366 259 هیقفلا نبا

 367 ,342 166 فقلا نبا

 367 263 دجام نبا

 367 .82 ةلقلا نبا

 375 374 367 347 341 218 18 میدن نبا



 368 345 343 342 سيفنلا نبا

 92 69 65 54 29 28 27 مثیهلا نبا
6 247 304 318 322 330 335 
4 337 347 366 

 367 دفاو نبا

 368 .350 .346 ,284 ,238 70 69 سنوپ نبا

 259 257 يفاريسلا ديز وبأ

 364 347 249 120 يركبلا هللا دبع وبأ

 364 352 348 258 ادفلا وبآ

 376 367 343 218 جرفلا وبآ

 365 350 185 روصنم وبآ

 366 364 336 301 78 70 69 66 افولا وبأ

 Apollonios 76 )5539( وبأ

 278 237 217 تالاصتالا

 133 80 38 ثاثألا

 تايلمعلا ًاضيأ رظنا .164 ةيحارجلا تاءارجإلا

 19 4 لیحلا ةزهجا .ةيكيناكيلا تالالا عدخلا ةزهجآ
 یسوم ونب رظنا .334 330 25 24

 242 63 يدنكلا اههابشأو ةهركلا راجحألا

 132 56 «39 ةيذحألا

 2249 (يسّدقملل) ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ
6 348 

 320 131 130 73ضامحآ

 خیراوص «ناربطلا رظنا .366 312 نفرازه يبلش دمحآ

 369 347 245 79 افصلا ناوخا

 513 ىيفلوغتوم ةوغللا

 331 318 254 251 250 145 122 41 ىسيردإلا

340 348 368 

364 (Adelard of Bath) 93 قابلا درالدأ 

 317 160 ةيحارجلا تاودألا

 بالرطسألا ًاضيأ رظنا .291 290 555 5 ةيكلفلا تاودألا
 تسرهقلا - رشؤما 0
 31 ةدئاملا تاودأ

 365 216 :141 :134 لوألا دراودإ

 179 رنيج دراودإ

 335 كسسارألا

364 272 77 76 17 16 6 Archimedes |j; 5 jl 

 زرْلا 104 105 110

 373 364 96 94 78 47 46 26 6 وطسرآ

 303 285 ةيوجلا داصرألا

 66 ةيبرعلا ماقرألا

 166 165 162 ةناثما تاوصح ةلازإ

 225 39 38 30 ءايزألا

 321 264 4 رحبلا فاشکتسا 264 263 فاشکتسالا

 284 281 241 240 122 98 5 بالرطسألا

5 290291 292 294 295 296 298 299 

6 19 351 352 

 319 292 يبالرطمألا

 196 194 52 ناکسالا

 271 ةيرانلا ةحلسألا

 375 186 185 165 164 38 30 23 21 نانمألا
 نانسألا نوجعم ًاضیآ رظنا

  Lol:اینابسا 181 249 274 305 366 368

 غابصألا 273 111

 172 166 165 161 159 156 -154 5 ءابطألا

6 181 188 191 190 341 343 

 يف رظني يذلا يوامسلا قرزألا نوللا ىلع ةحورطأ
 347 246 193 يدنکلا ...ءاوهلا

 367 ,344 186 185 180-182 110 3 باشعألا

 370 77 38 نوطالفآ

 336 85 84 83 .82 68 41 مالقألا

 365 337 76 46 27 26 سديلقإ



 تسرهفلا - رشؤملا
 203 202 201 200 198 121 68 5 ساوقألا
4 205 206 207 210 214 331 

 375 226 Koshk كاشكألا

 ىسوم ونب رظنا 19 ليحلا ةزهجا - ةيكيناكيطملا تالآلا

 234 115 ةيكيتاموتوأ تالآ

 364 .190 Albertus Magnus. 74 ريبكلا تريبلأ

 270 ,24 باعلألا

 364 287 ,35 18 رشاعلا وسنوفلآ

 189 ءاسنلا ضارمأ

 130 74 73 45 قيبنإلا

 66 دعلا ةمظنأ

 288 ةيسمشلا جوألا

 136 61 قاروألا

 370 151 150 4 كلما ءافوأ

 345 338 1195 55 52 فاقوألا

ow 

 371 يناثلا رتسفليس ابابلا

 312 271 230 ةيرانلا ةحلسألا دورابلا

330 322 349 

 189 99 98 96 94 93 57 38 (اسنرف) سیراب

0 196 279 312 331( 332. 347 360 

 370 ویدالاب

 304 290 284 283 282 238 69 يناتبلا

5 340 349 350 351 365 366 

 349 348 263 262 254 (سیر يريب) بيتك ةيرحبلا

 227 404 25 لاقتربلا

 298 295 292 290 272 جوربلا

367 349 

 322 318 304 94 29 28 27 26 تایرصبلا

 365 350 305 یجورطبلا

 Claudius Ptolemy سويدولك (سوميلطب) سويملطب

303 298 290 285 284 -282 238 68 8 

370 6 

 336 335 295 238 133 66 51 27 يدادغبلا

7 341 344 365 

 351 (يبلحلل) بالرطسأألا ةيعبرب لمعلا يف بالطلا ةيغب

 285 ةيسمشلا عقبلا

 364 317 250 249 247 164 83 38 36 30 طالب

clo267 نفسلا  

 565 345 337 334 330 234 (ناوخالا) یسوم ونب

 262 ةلصوبلا

 260 250 ةبعللا ولوپ

 375 .365 278 270 سریب

 282 92 76 65 64 45-48 24 4 ةمكحلا تيب
 رظنا .374 371 369 366 345 330 317 286
 48 46 ةمکحلا راد 46 ةمکحلا ةنازخ

 246 244 243 )239 237 185 ۰70 9 ينوريبلا

6 283 284 303 337 344 346 347 348 

5 3696 

 370 349 348 سیر يريب

 2315 310 190 75 66 29 27 26 رجور نوکیب

8 322 364 

IS 

 لحم جات 147 217 228

 230 147 120 111 63 55 46 26 7 خیراتلا

254 267 275 276 281 302 334 349 

 358 222 (يقئاثو يس يب يب) ابوروأ يف يمالسإلا خيراتلا
9 361 363 

 365 291 287 ههارب وکیات

 128 127 126 83 56 39 19 12 8 4 ةراجتلا
9 4 146 148 141 237 248 256 264 
 رفسلا ًاضیآ رظنا .341 ,340 ,321 319 267



 182 )181 .160 98 96 93 28 بیرجتلا

27 249 322 

 251 ینوریبلا (Gob تایثادحا دیدحت

 273 272 تانیصحت

 194 5 طبطخت

 .318 275 159 158 58 57 56 51 50 سیردتلا

 ةمكحلا تيب ًاضيأ رظنا

 111 ۰110 ۰109 دامسلا

 33 (يشاوملا) يشاوملا ةيبرت

349 348 338 334 333 317 304 3 

 185 )165 164 160 94 1 (يوارهزلا) فيرصتلا

0 191 317 333 342 344 345 376 

365 1 

 147 ةيبط تاحلطصم لا فينصت

 242 نداعملا فينصت

 164 74 ةيعيبطلا داوملا فينصت

 369 179 178 يردجلا دض ميعطتلا

 234 95 24 تاوصألا ددعت

 93 57 54 53 52 51 50 48 7 A ميلعتلا

6 97 ۰112 115 151( 158 161 190 

 تابتکلا ؛ةمکحلا تبب ًاضیآ رظنا .336 3

 52 يناجملا میلعتلا

 303 302 ةيرمقلا میواقتلا

 349 ,330 320 185 131 130 73 22 ریطقتلا

lass130 لوحکلا  

 109 میعطتلا تاینقت

 73 ةکابسلا تاینقت

 346 241 240 112 حسلا تاینقت

 109 ةبطرق ميوقت

 305 303 ,302 295 ۸282 281 2258 تاموقتلا

 تسرهفلا - رشؤملا ةيرمقلا ميواقتلا ًاضيأ رظنا 352 351 348

 293 292 ۸291 ۸289 287 118 115 نيدلا ىقت

3 334 340 351 

 270 ةیرکسعلا ایجولونکتلا

 320 245 244 243 242 139 73 نداعلا نیوکت

 127 لباوتلا

Ow 

 371 304 78 76 65 ةرق نب تباث

Ow 

 368 352 351 305 298 »290 284 حلفآ نب رباج

 320 298 131 130 75 74 73 ۰72 نایح نب رباج

1 338 368 371 

 368 348 340 336 218 62 48 ظحاحلا

 370 273 196 54 (ةرهاقلا)رهزالا عماج

374 5 

 188 (سنوت) ناوریقلا عماج
 59 58 روصنطا عماج

 320 247 173 87 79 67 65 64 48 9 قربحلا

6 7 356 369 

  alaeةيکلفلا لوادجلا 101600 50 63 68 69

289-287 284 281 228 186 124 109 105 0 
  .306 305 296 - 4جيزلا ًاضيأ رظنا

 368 176 یناجرجلا

368 340 334 332 0 

 356 548 298 251 250 248 5 ایفارغجلا

 144 133 128 51 41 دولجلا



 ثسرهفلا - رشؤلا
 Chronicles of ینوریبلا رهاوجلا ةفرعم ق رهامجلا

India347 346 244 )243  

 347 346 321 265 245 244 243 242 رهاوجلا

 211 شان نوج

 366 191 173 161 95 ,94 74 29 انوهرک .دراربج

 134 لوألا سميج

 243 نوتوه سميج

 245 243 ایجولویجلا

Ow 

 336 137 131 130 85 84 41 ربحلا

 375 248 206 129 15 جحلا

 227 193 182 181 180 124 108 5 قتادحلا

8 229 ۰230 232 

 229 181 ةيتابنلا قئادحلا

 260 يركبلا تایاورلا و ثیدحلا

 336 221 يبرحلا

 43 نویفرحلا

 289 70 69 بکاوکلا تاکرح

 127 126 106 104 87 72 42 39 ریرحلا

8 132 134 135 309 

 282 238 )67 »66 64 56 55 251 باسحلا

8 291 295 317 318 336 337( 338 

 82 طاطخلا يبلش نسح

 366 لوألا مكحلا

 366 «61 يناثلا مكحلا

 366 351 343 291 يبلحلا

 222 221 220 111 110 ۰101 1 مامحلا

8 279 306 374 

 221 ييرحلا بادآو مامحلا

348 345 321 ۰319 266 222 221 220 6 

371 66 1 

 221 23 ءانحلا

 366 يلبنحلا

 175 47 قاحسا نب نينح

 338 169 91 90 89 88 45 ناظقپ نب يح

 لاكشألا قئاقد ىف ةيعيبطلا رارسألاو ةيناحورلا ليحلا
 78 (يبارافلا) ةيسدنهلا

Ow 

 تاناخلا 127 196 212 376

 296 290 263 254 252 2250 طئارخ

299 306 321 

 235 (سير يريب) اكيرمأ ةطيرخ

 120 تانازخلا

 137 ةيكرتلا ةقيرطلاب نييزت قرو ىلع باطخلا

 330 294 248 70 66 64 48 یمزراوخلا

6 548 369 

 369 351 346 342 يدنجوخلا

 371 2337 79 ,67 65 مایخلا

Ow 

 ةمكحلا تيب رظنا .48 ء46 ةمكحلا راد

339 334 333 & pabl بتكلا راد 

 وفید لابناد 88, 91

 يلرولا لایناد 95 98

 159راوخدلا 364

 مهرد 147 148 151 282

367 343 

 176 (يقفاغلا) تايرصبلا تاردخم ا يف قحلا ليلد
343 344 



 374 365 340 335 259 128 40 یقشمدلا

368 342 331 222 

 182 »180 Dioscorides سديروقسيد

 189 151 150 رانید

 180 يراوانيدلا

Ow 

348 340 339 312 .260 (245 

Ow 

370 344 342 341 .338 .330 (322 (185 .181 

 345 319 1 ةطوطب نبا ةلحر

 367 260 نالضف نبا ةلاسرلا

dile JIبطلاو «تایفشتسطا رظنا .330 35 ةبحصلا  

 217 وكسيروموأ سيروم ةصقر

 370 349 1 0 حامرلا

 19 تويورلا

 364 ليوب تربور

 364 .322 318 315 66 29 26 نوکیب رجور

 331 Ql رجور

 13 اوكساب يزور

 375 ةضورلا

Ow 

 ۰144 143 142 128 83 77 73 51 4 جاجزلا

3 227 247 289 316 

 143 يرويفليم جاجز

 339 276 110 109 108 105 104 56 9 ةعارزلا

372 351 350 305 304 296 2841 2 B; JI 

 163 162 161 160 94 221 (مساقلا وبأ) يوارهزلا
164 165 166 1185 186 190 317 321 333 
334 342 344 345 371 376 

 272 240 208 76 70 69 68 67 66 ایاوزلا

 جیزلا 283 287 346 349 350 351 352 364 368

ov 

 191 190 189 156 155 97 (ايلاطيا) ونريلاس

 316 )115 )78 76 55 17 15 14 11 4 تاعاسلا

3 340 

 17 46 15 لیفلا ةعاس

precession 0۶ تالادتعالا نم قبسلا 

238 the equinoxes 

 »80 62 43 42 43 41 40 11 4 داجسلا

8 132 133 135 335 371 

 43 42 41 AO يسرافلا داجسلا

 133 132 ةالصلا تاداجس

 156 یضرلا تالجس

 291 تایسدسلا

 348 ,340 123 122 121 420 113 4 دودسلا

 279 ةاعس

 250 248 126 30 رفسلا

 109 104 103 33 13 رکسلا

 279 229 224 51 8 ينوناقلا نامیلس

 246 نم ةقرزلاو ءامسلا

 370 لآومسلا

 371 320 199 198 نانس

 248 بارهس

 375 23 كاوسلا

 تسرهفلا - رشؤملا



 تسرففلا - رشولا
 371 هیوبیس

 369 178 ویغاتنوم يلتر يرام ةديسلا

 370 319 61 ةلودلا فیس

Ow 

 376 ةياقسلا فوداش

 345 سيفنلا نبا بطلا يف لماشلا

Commentary on سيفنلا نبا نوناقلا حيرشت حرش 

168 the Anatomy of the Canon of Avicenna 

343 342 .169 

 222 198 195 194 ةعيرشلا

 320 221 .73: 38 23 22 رعّشلا

 376 316 281 232 228 86 85 36 34 رعشلا

 237 48 5 امغبنا - ةرفيشلا كفل ةلآ - ةرفيشلا
268 269 330 

 148 146 101 تاکیشلا

ow 

 128 21 20 نوباصلا

 312 272 270 حامرلا ,يبلش نسح يراغال خیراوص

 370 335 185 28 27 لهس نبا روبصلا

 156 154 ةيسفنلا ةحصلا

 184 (يرازفلا لآ) متاوخ عم كصلا

 374 16 يبويألا نيدلا حالص

 147 بيلصلا

 348 340 ,248 يمزراوخلا ضرألا ةروص

 371 333 19 18 يلوصلا

 367 344 317 186 185 184 182 4 ةلديصلا
 ةيبشعلا ةيودألا ًاضيأ رظنا .8

Ow 

 باشعألا بط 44 4180 182 344

 قابطلا 36

 يربطلا 371

 98 96 95 94 93 57 (اينابسإ) ةلطيلط
5 108 181 206 207 229 282 296 
 مودرم دجسم باب ًاضیآ رظنا .361 1

 197 ,81 يارس يباقبوط

 271 270 دیبروط

 2305 287 285 79 70 68 65 یسوطلا

7 325 371 

 367 352 316 313 312 310 309 308 ناربطلا

torquetum305 .290  

Ov 

 347 318 317 246 5 ةیعیبطلا رهاوظلا

Ov 

 366 364 207 ثلاثلا نمحرلا دبع

 371 364 147 ناورم نب كلملا دبع

 24 19 16 J5 كرتلا *ةیتویورلا" ينامثعلا

5 316 330 

 368 451 291 ينافولا نیدلا زع

 276 ةيبصعلا

 347 224 195 131 130 74 22 21 11 روطعلا

 174 نيعلا ةسدع ماتعإ جالع

 166 ناطرسلا جالع

 «تایفشتسلا :ًاضیآ رظنا .178 يبطلا جالعلا
 ةيحارجلا تاءارجالاو تایلمعلاو

 175 اموخارتلا نم جالعلا

 349 331 275 274 5 عامتجالا ملع

 248 219 ۸210 105 98 97 69 68 5 كلفلا ملع

3 281- 289 294 296 304 318 349 350 

1 356 365 379 

 351 282 79 6 نوکلا ملع

 رظنا .336 284 283 6970 68 4 تاثلثلا ملع
 تاعاسلا ًاضيأ

 375 250 186 182 181 180 تابنلا ملع



 245 243 ,242 ضرألا مولع

 203 202 200 199 198 193 95 9 5 ةرامعلا

5 206 212-210 ۰217 232 

 273 272 ةيرکسعلا ةرامعلا

 217 215 206 203 202 199 ةيطوقلا ةرامعلا

 ًاضيأ رظنا .190 176 165 164 74 تایلمعلا

 124 119 118 115 یصعطق/ تابدحلا دومع
5 130 316 

 108 65 سدیلقا رصانعلا

 155 150 148 133 روصنلبا دهع

 262 يفوعلا
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 نافرعو ركش
 وم اهتقلطا يتلا ةيميلعتلا عارتخاو عارتخ ردابم نم ءزج ب ةسسوم اهتقلطأ یتلا ةيميلعتلا عارتخاو عارتخا فلآ ةردابم نم ءزح باتکلا اذه
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 يف ةمدختسملا عجارملاب ةلماك ةمئاق ئراقلا دجيو .ةلوجتملا عارتخاو عارتخا فلأ
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 باتكلا اذه نم ناتعبط كانه تناك نأ قبس دقلو
 الإ ةنهارلا هتلحرم ىلإ لصي نأ نكه ناك ام يذلا

 ةردابم يف نولماعلا اهلذب يتلا ةرباصملا دوهجلا لضفب

 ةراضحلاو ةينقتلاو مولعلا ةسسؤمو عارتخاو عارتخا فلأ

 .اهعم ةكراشلا تاثیهلاو

 رتیب موحرطا لحارلا زیزعلا انلیمزل صاخ ءادهٍا اذهو
 مولعلا ةسسوم يف ًاسسؤم ًاوضع ناك يذلا .دنوهر

 ناك دقل .اهئانمأ ةئيهل ًاوضعو ةراضحلاو ايجولونكتلاو
 قالطإ يف ماه رود ديكألا همازتلاو ةيدايقلا هتيصخشل

 .عارتخاو عارتخا فلأ ةردابم

 ليمج فيطللا دبع ةسسؤم ىلإ هعفرن ركشلا لزجأ
 ةردابط لصاوتملاو ميركلا اهمعدل ةيعامتجالا تاردابملل

 فحتم ىلإ ركشلا مدقن امك .عارتخاو عارتخا فلأ

 كسامتلا ةدحوو رتسشنام ةعماجو «يناطيربلا مولعلا

 ةئيهو .ةيناطيربلا ةيلخادلا ةرازو يف نايدألاو يعامتجالا

 رتلجنا يبرغ لامش يف ةيمنتلا ةلاكوو «موكليو فقو

 ,ةيناطيربلا ةيساردلا جهانملاو تالهؤملا ريوطت ةئيهو
 ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو يف ةينقتلاو مولعلا ةرادإو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يفرغألا ةعومجمو .ةيناطيربلا
 تارامإلا ةلود يف ةدومح نب ةعومجمو .ةيدوعسلا

 ةطبارو ةيناطيربلا ةيملعلا ةيعمجلاو قدحتلا ةيبرعلا

 ةيميلعتلا (doo J ةسسومو فیناطیربلا مولعلا میلعت

 تالاقم لا دنتسن باتکلا اهنمضتب يتلا ةداطا مظعم

 يمداكألا انعقوم يف ةروشنمو ةمكحم تارضاحمو ثاحبأو
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 يف مهؤامسأ تركذ نيذلا ءاملعلا هبتك ام اهزربأ نمو

 .باتكلا لوأ

 معدو ةدعاسم نم انيقلت ام ىلع لوصوم ركشلاو
 روتكدلا ذاتسالا ريهشلا خرؤملا نم لك نم تاماهساو

 رمتؤملا ةمظنمل ماعلا نيمألا ولغوأ ناسحإ نيدلا لمكأ

q Ylيمالسإلا ثارتلاب ةيعوتلا ةعومجم ءاضعأو  

 نم تنريب زلراشت روتكدلا ذاتسألاو ءةدحتمما ةكلملا يف

 ثيمس-جفاس يليمإ ةروتكدلا ذاتسألاو غريبراو دهعم

 ذاتسألاو .دروفسكا ةعماج يف قارشتسالا دهعم نم

 سماخلا دمحم ةعماج نم يوطبأ دمحم روتكدلا

 نم ميلحلا دبع عيبر روتكدلا ذاتسألاو طابرلا يف

 ثواس ةعماج نم نانیرب ایرام نآ ةرونکدلاو .ةرهاقلا
 نم يطامقلا دمحم روتکدلا ذاتسالاو ءندنل يف كناب

 ةسردم دیمع فیرغدلوو میلیو دروللاو hg ةعماج
 ةديسلاو يلبار سیرک روتکدلا ذاتسأألاو ءرسدنو يف نوتيإ

 مولعلا فحتم نم نمسوم وس ةروتکدلاو .دلیفیم رذپه

 .دروفسكأ فقو ريدم نيفيرغ نايإ روتكدلاو «يناطيربلا
 يف ةمكحلا راد ةيلك ةديمع يشيرقلا ريهس ةروتكدلاو

 بو ندلوغ ةسسؤل» يذيفنتلا سيئرلا رليك لوبو .ةدج

 فیروسلا راثألا ةيعمج سیئر ةجق دمحمو «جدربماک يف



 ,ندنل يف جدلوك لايربمإ نم ينامكرت مير ةروتكدلاو
 O نم زویه ينتيبو ءندنل نم فسوي بوقعيو

 لف رتیبو .يملعلا میلعتلا ةطبار نم رلتوک نایرامو
 نوج روتکدلا ذاتسألاو رکراب نفیتس روتکدلا ذاتسألاو

 نایاو ظیفح دمحمو تسشنام drole نم نوتسکیب

 نم زاریوب يزو رتسشنام يف جینربب ةيلک دیمع نف
 ةرتلجنا ف دیسلا ةسسوم ةريدم دیسلا رمسو قرقنآ

«JI basةسسوم ریدم يراوسهش حلاص دیسلاو  

 رثوکو ,سیروم تیرغرامو کیب انهو .ندنلب ناقرفلا
 .ناثشلا اذشو ينامرس ةيلاغ ةروتکدلاو يويتش

 يتلئاع دارفآ عیمجو يتجوز یا ًارخآ سیلو ًاريخأو

 .عورشملا اذهل

 ينسحلا ميلس روسيفوربلا لوؤسملا ررحملا




